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1. Názov vzdelávacieho programu

„ŠKOLA PRE ŽIVOT – neučiť všetkých všetko, ale učiť pre život“
Inovovaný školský vzdelávací program
Základnej školy, Školská 251, 044 11 Skároš
Motto „ S láskou k prírode, pre budúcnosť našich detí“.

Predkladateľ programu:
Základná škola, Školská 251, Skároš
Názov školy:
Základná škola, Školská 251, Skároš
Adresa:
Školská 251, 044 11 Skároš
IČO:
00324701
Riaditeľ školy: Mgr. Jana Kyščíková
Koordinátori pre tvorbu ŠVP:
Mgr. Jana Kyščíková
Kontakty:
tel. 055/6980081
mail: skolaskaros@zsskaros.sk
Zriaďovateľ školy
Obec Skároš
Názov:
Obec Skároš
Adresa:
Skároš 91, 044 11 Skároš
Starosta obce:
JUDr. Ľubomír Vranka
Kontakty:
tel. 055/6980 078
mail: ocu.skaros@stonline.sk
Platnosť programového dokumentu : od 01.09.2021
Charakteristika školy
1. neplnoorganizovaná štátna škola s dennou formou štúdia,
2. celkový počet žiakov 38
3. stupeň vzdelania ISCED 1
4. dĺžka štúdia 4 roky
5. počet tried iŠkVP 4
Vyučovací jazyk školy :

slovenský

Podpis riaditeľa

K nahliadnutiu u riaditeľky školy
ZŠ Skároš

inovovaný Školský vzdelávací program

Platnosť revidovania INOVOVANÉHO Školského vzdelávacieho
programu

Platnosť
od
01.09.2021

Zmeny, úpravy, inovácie a pod.
Revidovanie, úprava počtu hodín v predmetoch
ANJ, SJL , úprava - RUP, zmena v personálnom
obsadení, zmena názvu iškvp
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Pedagogická
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Školská
rada

inovovaný Školský vzdelávací program

2 ) Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania
Všeobecné ciele výchovy a vzdelávania Školský vzdelávací program (ďalej ŠkVP) vznikol
doplnením štátneho vzdelávacieho programu (ďalej ŠVP) pre 1. stupeň základnej školy v
Slovenskej republike - primárne vzdelávanie vzhľadom na konkrétne potreby a podmienky
školy. Obidva dokumenty predstavujú jeden celok. Na procese tvorby ŠkVP sa zúčastnili
všetci pedagogickí pracovníci školy a rada školy. ŠkVP zohľadňuje lokálne špecifiká,
regionálne podmienky a potreby i možnosti školy. ŠkVP je pokračovaním tradícií školy a
pozitívnych skúseností ostatného obdobia. Súčasťou realizácie ŠkVP je budovanie zdravého a
priateľského, empatického a motivujúceho, primerane náročného a tvorivého, estetického a
bezpečného školského prostredia. Prioritným cieľom je zvládnutie kľúčových kompetencií,
rozvíjanie samostatnej osobnosti žiaka, príprava na ďalšie štúdium i podpora potreby
celoživotného vzdelávania. Škola poskytuje vzdelávanie i žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Osobitné záujmy žiakov škola rozvíja prostredníctvom záujmových
krúžkov a mimoškolskými aktivitami. ŠkVP je otvorený dokument, ktorý bude ďalej
rozpracúvaný, aktualizovaný v súlade so školským zákonom a ŠVP pre základné školy.
Ciele výchovy a vzdelávania v školskom vzdelávacom programe vychádzajú z cieľov
stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon 245/2008 a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, novely č. 188/2015) a v Štátnom vzdelávacom programe pre primárne
vzdelávanie.
Cieľom výchovy a vzdelávania v zmysle školského zákona je umožniť dieťaťu a
žiakovi:
a) získať vzdelanie,
b) získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí
a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v
štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti, a
kompetencie v oblasti technických prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu,
sociálne kompetencie a občianske kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne
kompetencie, získať kompetencie potrebné pre život,
c) ovládať anglický jazyk a vedieť ho používať,
d) naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť
ich riešiť,
e) rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne
poznatky a pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich s
nadväzujúcim vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce,
f) posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a
tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej
vlastnej kultúre,
g) získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám
ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 5) ako aj úctu k
zákonom a osobitne vzťah k prevencii a zamedzeniu vzniku a šírenia kriminality a inej
protispoločenskej činnosti,
h) pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a
znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými
skupinami a náboženskej tolerancie,
i) naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v
skupine a preberať na seba zodpovednosť,
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j) naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie vrátane
zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty,
k) získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie.
Ciele výchovy a vzdelávania v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu na úrovni:
Primárneho vzdelávania – 1. stupeň ZŠ
Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových
spôsobilostí (kompetencií) žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom
nasledujúcich cieľov:
 poskytnúť žiakom bohaté možnosti vedného skúmania ich najbližšieho kultúrneho a
prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala ich predstavivosť, tvorivosť a záujem skúmať svoje
okolie,
 umožniť žiakom spoznávať svoje vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a osvojiť si
základy spôsobilosti učiť sa učiť a poznávať seba samého,
 podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo myslieť
prostredníctvom získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov,
 vyvážene rozvíjať u žiakov spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť
(vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie,
 podporovať rozvoj intrapersonálnych a interpersonálnych spôsobilostí, najmä otvorene
vstupovať do sociálnych vzťahov, účinne spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť a
citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším ľuďom obce a k svojmu širšiemu
kultúrnemu a prírodnému okoliu,
 viesť žiakov k tolerancii a k akceptovaniu iných ľudí a ich duchovnokultúrnych hodnôt,
 naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť
za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať.
Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a rozvíjať schopnosti žiakov a
pripravovať ich na ďalšie štúdium, ale aj formovať ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu
etických a ľudských princípov, vychovávať ich. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov,
sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.
Ciele školského vzdelávacieho programu
Nové výskumy z oblasti psychológie a pedagogiky už niekoľko rokov poukazujú na nutnosť
zmeniť organizáciu vyučovania, metódy, formy a postupy práce smerom k žiakovi, s dôrazom
na socializačnú funkciu školy. Predovšetkým ide o nutnosť vytvoriť podpornú a bezpečnú
klímu pre proces učenia sa žiaka, vytvoriť podnetné prostredie pre rozvoj tvorivosti a aktivity.
Chceme kráčať v súlade s najnovšími poznatkami, aby sa deti v škole cítili dobre, aby radi
do nej chodili a mali záujem vzdelávať sa. Hlavným cieľom vzdelávacieho programu „Učíme
sa poznávať svet“ je vytvoriť miesto aktívneho a radostného poznávania , miesto, kde sa plne
rešpektujú individuálne potreby každého dieťaťa, jeho danosti, pracovné tempo, temperament,
s veľkým dôrazom na výchovné pôsobenie školy.
Základnými východiskami úspešnosti našej pedagogickej práce sú:
 vybudovanie partnerského vzťahu medzi učiteľmi a žiakmi, učiteľmi a rodičmi, ktorý je
založený na vzájomnom rešpekte;
 vytvorenie bezpečnej a pozitívnej sociálnej klímy, ktorá je podmienkou kvalitného učenia a
je založená na rešpektovaní spolu zostavených a vopred dohodnutých pravidiel a dodržiavaní
noriem;
 každodenný a systematický rozvoj sociálnych a komunikačných schopností detí;
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 rozvoj vnútornej motivácie založenej na zmysluplnosti obsahu učiva, možnosti výberu a
možnosti aktívneho zapojenia sa žiaka do procesu vyučovania a učenia sa .
Vychádzajúc z cieľov ŠVP a školského zákona sme na úrovni základného vzdelávania pre náš
program stanovili tieto ciele:
1)
Umožniť žiakom osvojiť si stratégiu učenia a motivovať ich pre celoživotné
vzdelávanie s dôrazom na:
 nácvik čítania s porozumením, prácu s textom
- vyhľadávanie kľúčových slov a hlavných myšlienok textu...;
 vyhľadávanie, triedenie, hodnotenie a spracovávanie informácií;
 aktívne a zmysluplné využívanie žiackej knižnice;
 vytváranie pozitívneho vzťahu k učeniu prostredníctvom vhodných metód a foriem práce,
vhodnou motiváciou vrátane osobného príkladu podnetného prostredia (vzdelávanie sa
učiteľov);
 účasť na súťažiach;
 rozvoj myslenia a správneho sebahodnotenia;
 možnosť zažiť v škole úspech.
2)
Podnecovať žiakov k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a k riešeniu
problémov s dôrazom na:
 rešpektovanie ich individuálnych schopností;
 uplatňovanie medzipredmetových vzťahov a hľadania vzájomných súvislostí medzi
získanými poznatkami;
 zavádzaním podnetných metód a foriem vyučovania (projektové vyučovanie, problémové
vyučovanie, kooperatívne učenie, riešenie zaujímavých úloh a pod.).
3)
Viesť žiakov k všestrannej a účinnej komunikácii s dôrazom na:
 správny výber komunikačných prostriedkov;
 uplatňovanie aktívneho počúvania;
 primeranosť, otvorenosť a asertívnosť komunikácie;
 uplatňovanie pravidiel slušnosti a bontónu;
 schopnosť primerane komunikovať v cudzom jazyku;
 možnosť prezentovať výsledky svojej práce.
4)
Rozvíjať u žiakov schopnosť spolupracovať a rešpektovať prácu a úspechy vlastné a aj
druhých s dôrazom na:
 vytváranie pozitívnej pracovnej klímy;
 zavádzanie jasných noriem a pravidiel spolupráce;
 povzbudzujúci štýl učenia.
5)
Vychovávať žiakov tak, aby sa stali samostatnými, slobodným a zároveň
zodpovednými osobnosťami s dobrým vzťahom k ľuďom, aby vedeli uplatňovať svoje práva
a zároveň plnili svoje povinnosti d dôrazom na:
 vytváranie partnerských vzťahov medzi učiteľom a žiakom;
 priateľských vzťahov medzi žiakmi;
6)
Podnecovať u žiakov potrebu prejavovať pozitívne city v správaní, pri komunikácii, v
prežívaní životných situácií s dôrazom na:
 vzájomný empatický prístup na všetkých úrovniach (vedieť sa tešiť z úspechu iného, vedieť
ho pochváliť a oceniť a podporiť; nevysmievať sa....);
 uplatňovanie zážitkových foriem učenia (organizácia súťaží, charitatívne akcie, práca v
prospech chorých a starých ľudí...);
 uplatňovanie pozitívneho hodnotenia v procese vyučovania.
7)
Budovať u žiakov pozitívne vzťahy k životnému prostrediu s dôrazom na:
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 vybudovanie kompetencií ekologicky zmýšľajúceho človeka v zmysle hesla „mysli globálne
- konaj lokálne“;
 estetickú úpravu svojho životného prostredia;
 veku primerané praktické činnosti a zážitkové formy učenia súvisiace s problematikou
environmentálnej a ekologickej výchovy.
8)
Učiť žiakov rozvíjať a chrániť si svoje fyzické a duševné zdravie, naučiť sa
zodpovednosti k sebe s dôrazom na:
 propagáciu zdravého životného štýlu;
 veľkú ponuku pohybových aktivít v škole (relaxačné chvíľky počas vyučovania, prestávky,
športové krúžky a pod.);
 vhodnú skladbu jedálneho lístka v školskom stravovaní;
 zabezpečenie pitného režimu pre žiakov aj zamestnancov;
 obsah učiva o BOZP, dopravnej výchovy, zdravotníckej prípravy a VMR;
 zážitkové formy učenia.
9)
Viesť žiakov k tolerancii a ohľaduplnosti k iným ľuďom, k ich kultúram a duchovným
hodnotám, učiť ich žiť v spoločnosti s dôrazom na:
 pozitívne vnímanie našich kultúrnych a historických tradícií, rovnako tradícií, zvykov a
kultúrneho dedičstva iných národov;
 zapojenie sa do projektov,
 neformálnym vplyvom prostredníctvom prierezovej témy Multikultúrna výchova.
10)
Pomáhať žiakom poznávať a rozvíjať svoje schopnosti a reálne možnosti a vedieť ich
využiť pri rozhodovaní o vlastnom živote a profesijnej orientácie s ohľadom na:
 poskytovanie kvalitného poradenstva rodičom aj žiakom o možnostiach štúdia a vhodnosti
ďalšieho vzdelávania;
 vytváranie pozitívneho vzťahu žiakov ku každej pracovnej profesii, uvedomenie si jej
dôležitosti pre život spoločnosti;
 vytváranie negatívnych hodnotových postojov k príživníctvu a nečinnosti.
Dosahovaním uvedených cieľov a uplatňovaním hore uvedených princípov chceme
dosiahnuť, aby škola bola pre našich žiakov nielen miestom vzdelávania a získavania nových
vedomostí, ale aby bola miestom, kde sa cítia bezpečne, zažívajú úspech a pocit uspokojenia z
vlastnej tvorivej práce a prospešnosti pre druhých, pocit pochopenia a podpory. Našim
zámerom je vytvoriť také prostredie, kde vládne priateľská a podporná pracovná klíma.
3) Školský stupeň vzdelania
ISCED 1 primárne vzdelanie
Primárne vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy, žiak s
mentálnym postihnutím absolvovaním posledného ročníka základnej školy. Dokladom o
získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. „ Žiak získal primárne vzdelanie “.
Absolvent programu primárneho vzdelávania plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni
nižšieho stredného vzdelávania.
 Primárne vzdelávanie - 1. stupeň ZŠ doklad – vysvedčenie s doložkou o získaní primárneho
vzdelania
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4) Vlastné zameranie školy
Základná filozofia školy: dôraz na efektívne, tvorivé a humánne vyučovanie predmetov,
vzdelanie pre život. Naša škola sa zameriava na všestranný rozvoj osobnosti žiaka s
rešpektovaním jeho individuálnych zvláštností.
Inovovaný školský vzdelávací program našej školy je všeobecne zameraný a vychádza v
súlade s ŠVP z poznatkov, že:
 v základnom vzdelávaní ide o to, aby si žiaci osvojili základné poznatky o živote okolo
seba,
 k učeniu možno žiakov motivovať a učiniť ich zaujímavo a primerane ich veku,
 najlepších a trvalých výsledkov možno dosiahnuť na základe porozumenia určitému javu,
toho možno dosiahnuť vtedy, keď žiak zapojí do učenia čo najviac zmyslov, keď bude robiť
činnosti, pozorovať, hovoriť o nich, vyslovovať závery objavovať
 ak chceme dosiahnuť dobré výsledky u všetkých žiakov, musíme im dať priestor na učenie,
pretože rovnakých výsledkov nemožno dosiahnuť u všetkých žiakov za rovnakú dobu
 kvalitu vzdelávania neurčuje množstvo poznatkov, ale ich prepojenosť, zmysluplnosť a
použiteľnosť pre život.
4.1 Profil absolventa
Profil absolventa základnej školy definujú štátne vzdelávacie programy pre základné
školy. Profil absolventa našej školy je výstupom štátneho vzdelávacieho programu a
akcentovaných kľúčových spôsobilostí školského vzdelávacieho programu.
Tvorba profilu zohľadňuje:
 špecifické požiadavky na konkrétne spôsobilosti formulované výkonovými
štandardmi,
 všeobecné požiadavky na všeobecné spôsobilosti vymedzujú učebné osnovy a
vzdelávacie štandardy,
 kľúčové požiadavky sú vymedzené kľúčovými kompetenciami absolventa.
4.1.1 Profil absolventa – primárneho vzdelávania
Absolvent programu primárneho vzdelania má osvojené (aj vlastným podielom)
základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej a kultúrnej gramotnosti.
Nadobudol základy pre osvojenie účinných techník celoživotného učenia sa a pre rozvíjanie
spôsobilostí. Získal predpoklady pre to, aby si vážil sám seba, i druhých ľudí, aby dokázal
ústretovo komunikovať a spolupracovať. Má osvojené základy používania slovenského jazyka
a matematiky. Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie
(spôsobilosti):




a) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)
vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu
stupňu vzdelávania,
dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a
vyjadriť svoj názor,
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uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi,
učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu,
rozumie rôznym typom doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom
neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať,
na základnej úrovni využíva technické prostriedky medziosobnej komunikácie,
chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti,
v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu,
vytvoriť priestor na rozvoj manuálnych zručností a schopností žiakov.
b) kompetencia (spôsobilosti) uplatňovať základ matematického myslenia
a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky
používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v
každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické
modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely)
je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré
smerujú k systematizácii poznatkov,
c) kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných
technológií
vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa,
ovláda základy potrebných počítačových aplikácií,
dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií,
dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete,
vie používať rôzne vyučovacie programy,
získal základy algoritmického myslenia,
chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,
vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT.
d) kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa
má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových
postupov,
uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov,
vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných
činnostiach,
uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok,
e) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy
vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne
svojej úrovni navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti,
pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia
problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo
nových problémoch,
pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a
spolupracujúcim) spôsobom,
f) osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)
má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere,
uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti,
dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,
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uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym
trávením voľného času
dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov,
uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,
má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,
dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri
spoločnej práci,
uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním
prispieva k dobrým medziľudským vzťahom,
je si vedomý svojich hodnôt,
g) kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi
kultúry
dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom
umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov,
dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na
úrovni primárneho vzdelávania),
uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote,
cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície,
rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a postoj,
ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka,
pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),
správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám,
má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr.

K rozvoju kompetencií prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy a metódy
výučby, podnetné sociálno-emočné prostredie školy, rôzne aktivity uskutočňované v škole,
ale aj v mimovyučovacej a mimoškolskej činnosti.
4.1.2 Profil absolventa našej školy
Prioritou našej školy je jej absolvent. Cieľom ŠkVP je pozitívna a aktívna osobnosť s
potenciálom úspešného uplatnenia sa v reálnom živote. Škola vzhľadom na svoje zameranie a
ŠkVP akcentuje osvojenie kľúčových spôsobilostí:
 jazykové kompetencie,
 čitateľské kompetencie,
 prosociálne a životné kompetencie.
V rámci rozvoja osobnosti žiaka škola kladie dôraz na získanie osobnostných spôsobilostí,
ktoré rozvíja výchovno-vzdelávacími stratégiami. Za významné spôsobilosti považujeme:
 sociálne,
 personálne,
 občianske,
 komunikačné,
 pracovné,
 na učenie,
 na riešenie problémov,
 environmentálne kompetencie,
 pozitívny vzťah k regiónu, krajine.
Absolvent našej školy:
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 na zodpovedajúcej úrovni komunikuje v slovenskom jazyku
 číta s porozumením, orientuje sa v texte, selektuje informácie, pracuje samostatne,
vyhľadáva a spracúva informácie, pracuje s knihou i elektronickým textom či inými druhmi
textov, vníma estetický i vecný rozmer literatúry,
 má možnosť rozvíjať svoju osobnosť, talent a nadanie, svoje záujmy, fyzickú zdatnosť i
manuálnu zručnosť,
 Výchovno-vzdelávaciu činnosť škola smeruje k príprave žiakov na ďalšie vzdelávanie na
sekundárnom vzdelávaní ISCED2 v spádovej škole alebo škole podľa výberu rodičov.
Naša škola je škola, už názvom svojho programu (Učíme sa spoznávať svet) jasne deklaruje
aké sú jej zámery vo vzťahu k potrebám a záujmom žiaka a hodnoty, ktoré považuje za
významné a nevyhnutné vo vzťahu k širšiemu prosociálnemu statusu ľudského jedinca a
spoločnosti. Školský vzdelávací program Učíme sa poznávať svet má ambíciu formovať
absolventa školy, ktorý si váži a rešpektuje inú osobnosť, uvedomuje si vlastnú hodnotu a
hodnotu iných vo vzájomnej symbióze, má tvorivý a aktívny prístup k ochrane životného
prostredia.
5) Dĺžka štúdia a formy výchovy a vzdelávania
Základné údaje o štúdiu
Dĺžka štúdia:

4 roky

Forma štúdia:

denná

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

vysvedčenie

Poskytnutý stupeň vzdelania:

ISCED 1 – Primárne vzdelávanie

Vyučovací jazyk

slovenský

Stratégia vyučovania určuje metódy a formy práce, ktorých premyslený výber, logické
usporiadanie a kombinovanie je prostriedkom motivácie a usmernenia žiakov na vyučovaní a
učení. Ide o výber vyučovacích metód, podmienenosť výberu metód vyučovania, možnosti
triedenia vyučovacích metód podľa cieľov, učiva, rôznych ciest a spôsobov, ako dosiahnuť
cieľ vyučovacieho predmetu, popis rôznych foriem vyučovania integrované, skupinové,
programové, individuálne, vyučovacie bloky, projekčné etapy, vyučovanie v rôznom
prostredí, organizácia konzultácií v iných formách vzdelávania ako je denná, exkurzie,
športové aktivity, účelové kurzy, rôzne výchovné aktivity súvisiace so vzdelávaním.
Podporujeme vyučovanie pomocou didaktickej techniky, diskusie, besedy, prednášky,
samostatné a tímové projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentácie a obhajobu výstupov,
praktickú výučbu.
Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie, využívame IKT vo
vyučovaní.
V oblasti rozumovej výchovy je naším cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie,
samostatnosť, aktivitu a sebahodnotenie.
Osobnostný a sociálny rozvoj realizujeme stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími
výsledkami, podporou individuálnych schopností.
5a) Organizačné formy a metódy vyučovania
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Nami využívané formy
1.Podľa počtu žiakov:
- frontálne – formy hromadnej práce
- skupinové – vyučovanie skupín žiakov
- individuálne – vyučovanie s jednotlivcami
2. Podľa dĺžky trvania:
- krátkodobé (napr. vyučovacia hodina)
- dlhodobé (výlet, exkurzia)
3. Podľa druhu a obsahu činnosti:
- formy zamerané na teoretické vyučovanie
- polytechnické vzdelanie
- praktickú činnosť
4. Podľa organizovanosti:
- organizované formy
- spontánne vznikajúce činnosti (spravidla realizované samotnými žiakmi)
5. Podľa aktivity žiakov:
- aktivizujúce formy (napr. súťaže, kvízy)
- pasívne (napr. návštevy rôznych podujatí)
Správne zvolenými metódami a formami práce sa má vytvoriť atmosféra, v ktorej sa môže
dieťa učiť bez strachu a stresu, má využiť a motivovať chuť dieťaťa do učenia sa a jeho
prirodzená zvedavosť. Majú zohľadňovať potreby dieťaťa a hlavne umožniť mu učiť sa
všetkými zmyslami. Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie
obsahu vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených
cieľov a kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacích hodín,
veku a osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.
Uplatňujeme v praxi
1. motivačné metódy na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť
-motivačné rozprávanie /citové približovanie obsahu učenia/
-motivačný rozhovor /aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov/
-motivačný problém /upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému/
-motivačná demonštrácia / vzbudenie záujmu pomocou ukážky/.
1. expozičné metódy pri vytváraní nových poznatkov a zručností
-rozprávanie /vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie/
-rozhovor /komunikácia formou otázok a odpovedí/
-beseda/riešenie aktuálnych otázok celým kolektívom/
-demonštračná metóda /demonštrácia obrazov, modelov, prírodnín/
-pozorovanie
-manipulácia s predmetmi /praktické činnosti, pokusy, experimentovanie, didaktická hra/
-inštruktáž /vizuálne a auditívne podnety k praktickej činnosti, vedenie žiakov
k pochopeniu slovného a písomného návodu/
1. heuristická metóda /učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore
problému, tvorbe a výberu možných riešení a vlastnom riešení/
1. projektová metóda /riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, téma,
ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu určitého
produktu/
1. praktické aktivity /samostatná činnosť na základe inštruktáže/
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1. práca s knihou a textom /čítanie s porozumením, spracovanie informácií, učenie sa
z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, využívanie podstatných
informácií/
1. aktivizujúce metódy
-diskusia/vzájomná výmena názorov, argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia
problému/
-situačná metóda/riešenie problémového prípadu reálnej situácie so stretom záujmov/
-didaktická hra /sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti/
-kooperatívne vyučovanie/forma skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti
členov heterogénnej skupiny/
1. fixačné metódy
-metódy opakovania a precvičovania učiva: ústne a písomné opakovanie, opakovanie
využitím učebnice a literatúry, domáce úlohy
ďalšie: brainstorming, myšlienkové mapy, dramatizácia, metóda poznávania histórie
z historických prameňov, metóda pátrania, metóda riadeného objavovania, pojmové mapy,
rébusy, tajničky, hlasné uvažovanie.
6)

Učebné osnovy

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre primárne vzdelávanie –
1. stupeň základnej školy, ktorý vypracoval Štátny pedagogický ústav a schválilo Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 20155129/1758:1-10A0 pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2015.
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.
Učebné osnovy ŠVP sú prílohou tohto dokumentu.
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JAZYK A KOMUNIKÁCIA
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Učebný predmet slovenský jazyk a literatúra má vo vzdelávaní nezastupiteľné miesto. Je
základným prostriedkom pre nadobúdanie kultúrnej gramotnosti žiaka, jeho kľúčových
kompetencií. Umožňuje porozumenie a osvojenie si poznatkov vo všetkých vzdelávacích
oblastiach. Z tohto dôvodu má v systéme primárneho vzdelávania kľúčové, centrálne
postavenie. Spôsobilosti, ktoré žiak v rámci tohto učebného predmetu nadobudne, majú
zásadný vplyv na jeho vzdelávanie aj v ďalších vzdelávacích oblastiach, učebných
predmetoch. Kvalita spôsobilostí používať materinský jazyk zásadne ovplyvňuje aj
komunikáciu žiaka s jeho okolím, vytváranie vzťahov s inými ľuďmi a formuje zaradenie
žiaka do spoločnosti. Cieľom výučby slovenského jazyka na primárnom stupni vzdelávania je
naučiť spisovný jazyk na takej úrovni, aby ho žiaci vedeli používať v praktickom živote.
Používanie jazyka vnímame ako komplexné využívanie všetkých komunikačných zručností –
rozprávania, písania, čítania a počúvania.
1. ročník ZŠ
Základným cieľom výučby slovenského jazyka a literatúry v tomto ročníku je osvojenie si
kódu grafického zápisu reči, naučiť žiakov písať a čítať. Pre jednotlivé zložky učebného
predmetu slovenský jazyk a literatúra môžeme pre tento ročník formulovať nasledovné
špecifiká: Jazyková a slohová zložka – žiaci sa oboznamujú s grafickým zápisom reči a
postupne si osvojujú schopnosť čítať a písať. Väčší dôraz sa kladie nielen na schopnosť
prepísať a odpísať texty, ale aj na samostatné tvorivé písanie. Produktívne činnosti súvisiace s
písaním zaraďujeme postupne s ohľadom na individuálne schopnosti žiakov. Žiaci sa
oboznamujú len s obmedzeným množstvom gramatických a pravopisných pravidiel, napr.
žiak rozlišuje vety podľa začiatku a ukončenia, vety prečíta so správnou intonáciou. V
slohovej zložke dbáme na to, aby žiaci ústne komunikovali, primerane si rozvíjali slovnú
zásobu a maximálne využívali zaužívané konvencie.
Čítanie a literárna výchova – žiaci si osvojujú schopnosť čítať, neskôr čítať s porozumením.
Pri čítaní literárnych textov si postupne uvedomujú ich estetické hodnoty.
V prvom ročníku systematicky podporujeme rozvoj všetkých komunikačných zručností.
Sústreďujeme sa predovšetkým na:
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Rozprávanie: žiaci si rozširujú aktívnu slovnú zásobu, primerane používajú komunikačné
konvencie. Zdokonaľujú svoj ústny prejav rozprávaním krátkych príbehov. Okrem obsahovej
stránky ústnych prejavov vyžadujeme od nich aj správnu výslovnosť.
Počúvanie: žiaci si uvedomujú, že počúvanie je neoddeliteľnou súčasťou vzájomnej
komunikácie. Počúvajú svojho komunikačného partnera (žiaka, učiteľa, inú osobu) a získané
informácie využívajú v následnej komunikácii.
Čítanie: zručnosť čítať žiaci nadobúdajú postupne. Základnou požiadavkou je dosiahnutie
určitej úrovne kvality techniky čítania. Postupne na základe individuálnych schopností žiakov
vyžadujeme aj čítanie s porozumením.
Písanie: základnou požiadavkou získania primeranej zručnosti písania žiakov je zapamätať si
všetky tvary tlačených aj písaných písmen, odpísať a prepísať text.
Obsah učiva v 1. ročníku členíme do troch období: prípravné, šlabikárové a čítankové.
2. ročník ZŠ
Špecifickým cieľom výučby spisovného jazyka v druhom ročníku je osvojenie si prvotných
princípov jazykového systému. Žiaci sa začínajú oboznamovať s gramatickými a jazykovými
pravidlami. Výrazne sa zdokonaľujú v technike čítania a písania, ako aj v čítaní s
porozumením. Oboznamujú sa so samostatnou tvorbou textu. Jednotlivé zložky učebného
predmetu slovenský jazyk a literatúra majú v tomto ročníku nasledovné špecifiká:
Jazyková a slohová zložka – žiaci si začínajú osvojovať teoretické vedomosti o jazykových
pravidlách a systéme jazyka. Uplatňujú jazykové pravidlá v písomnom prejave, nielen pri
odpise a prepise, ale tiež pri veku primeranej jazykovej analýze textu. Dbajú na rozvoj
komunikačných kompetencií a kladú dôraz na hovorenú reč.
Čítanie a literárna výchova - žiaci sa zdokonaľujú v technike čítania, zapamätajú si určené
literárne pojmy, vnímajú estetickú stránku literárneho diela. Na primeranej úrovni
uskutočňujú obsahovú analýzu textu, čítajú s porozumením, identifikujú informácie uvedené
priamo v texte.
V druhom ročníku systematicky podporujeme u žiakov rozvoj všetkých komunikačných
zručností. Sústreďujeme sa predovšetkým na:
Rozprávanie: – zautomatizovanie primeraného používania komunikačných konvencií.
Zdokonaľovanie spôsobilostí samostatného rozprávania a rozprávania podľa predlohy. Žiaci
postupne nadobúdajú skúsenosti pri ústnej prezentácii výsledkov svojej práce a pri riešení
rôznych úloh. Počúvanie: žiaci sa zdokonaľujú v spôsobilosti počúvať partnera v rámci
komunikácie. Nadobúdajú skúsenosti pri počúvaní spolužiakov pri ich prezentáciách, vedia
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reprodukovať počuté informácie. Od žiakov vyžadujeme porozumenie inštrukciám učiteľa pri
riešení úloh.
Čítanie: žiaci sa zdokonaľujú v technike čítania a v porozumení čítaného textu. Vyžadujeme
od nich reprodukovanie informácií, ktoré sú uvedené v texte priamo podľa otázky
formulovanej učiteľom. Pri čítaní literárnych textov si žiaci uvedomujú podobnosť textov v
niektorých ich charakteristikách. Na základe tejto podobnosti sa pokúsia vysvetliť význam
literárnych pojmov.
Písanie: žiaci sa zdokonaľujú v písaní správnych tvarov všetkých písaných písmen. Postupne
zvyšujeme požiadavky na písanie samostatných viet podľa zadania a na samostatnú tvorbu
textov.

3. ročník
Špecifickým cieľom jazykového vyučovania v treťom ročníku je zvládnutie učiva,
zameraného na pravopisné pravidlá. Žiaci získavajú základné poznatky o jazykovom systéme
slovných druhov, zvlášť ohybných slovných druhov. Intenzívna pozornosť sa venuje práci s
textom. Žiaci rozlišujú slohové útvary: rozprávanie, opis, oznámenie, správa a i. Zvyšujeme
požiadavky na čítanie s porozumením a na samostatnú tvorbu textov podľa zadania.
Jednotlivé zložky učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra majú v tomto ročníku
nasledovné špecifiká:
Jazyková a slohová zložka - osvojenie si základných pravopisných pravidiel a kľúčových
pojmov o jazykovom systéme, slovných druhoch na elementárnej úrovni. Nadobudnutie
spôsobilosti ústne prezentovať výsledky svojej práce, rozprávať podľa predlohy alebo
zadania. Napísať krátke útvary podľa špecifického zamerania učiva.
Čítanie a literárna výchova – zdokonaľovanie techniky čítania, osvojenie si významu
určených literárnych pojmov, estetické vnímanie literárneho diela, obsahová analýza textu na
primeranej úrovni, čítanie s porozumením. Identifikácia informácií priamo uvedených v texte,
formulovanie otázok k týmto informáciám a identifikovanie informácií uvedených v texte
nepriamo.
Pre jednotlivé zložky učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra môžeme v tomto
ročníku formulovať nasledovné špecifiká:
Rozprávanie: žiaci dokážu rozprávať samostatne a podľa predlohy. Ústne prezentujú výsledky
svojej práce pri riešení rôznych úloh.
ZŠ Skároš

inovovaný Školský vzdelávací program

Počúvanie: žiaci sa zdokonaľujú v spôsobilosti počúvať partnera v rámci komunikácie.
Nadobúdajú skúsenosti pri počúvaní spolužiakov pri ich prezentáciách, vedia formulovať
otázky k informáciám zadaným v prezentovanom texte. Od žiakov vyžadujeme, aby
porozumeli nielen inštrukciám učiteľa pri riešení úlohy, ale aby nadobudli aj spôsobilosť
vyžiadať si chýbajúce informácie.
Čítanie: žiaci sa zdokonaľujú v technike čítania a v porozumení čítaného textu. Vyžadujeme
porozumenie informáciám, ktoré sú v texte uvedené nepriamo na základe otázky
formulovanej učiteľom. Žiaci triedia texty podľa ich vlastností.
Písanie: žiaci čitateľne prepisujú a odpisujú text. Samostatne tvoria krátke texty podľa
zadania učiteľa.
4. ročník
Vo štvrtom ročníku sa systematizuje učivo z jazykového systému. K ohybným slovným
druhom sa postupne pridávajú neohybné slovné druhy. Žiaci si osvojujú ďalšie pravidlá
slovenského pravopisu. V priebehu celého školského roka intenzívne pracujú s textami,
zameriavajú sa na porozumenie ich obsahu a pomenovanie ich základných vlastností. Zvyšujú
sa požiadavky na kvalitu vytvorených textov v hovorenej aj písanej podobe. Pre jednotlivé
zložky učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra formulujeme nasledovné špecifiká:
Jazyková a slohová zložka – rozširovanie poznatkov o jazykovom systéme, slovných
druhoch. V slohu sa zameriame na zautomatizovanie používania pravopisných pravidiel v
písomnom prejave žiakov. Zdokonaľujeme u žiakov spôsobilosti vedieť ústne prezentovať
výsledky svojej práce, rozprávať podľa zadania, predlohy a samostatne tvoriť písomne texty.
Čítanie a literárna výchova – u žiakov sa zameriame na zdokonaľovanie techniky čítania,
osvojenie si významu ďalších určených literárnych pojmov, na estetické vnímanie literárneho
diela a obsahovú analýzu textu na primeranej úrovni. Pri čítaní s porozumením žiaci
identifikujú informácie uvedené v texte priamo aj nepriamo a formulujú otázky k týmto
informáciám.
Pre jednotlivé zložky učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra formulujeme
nasledovné špecifiká:
Rozprávanie: žiaci disponujú spôsobilosťou samostatne rozprávať a rozprávať podľa
predlohy. Ústne prezentujú výsledky svojej práce pri riešení rôznych úloh. Odpovedajú na
otázky zamerané na prezentované informácie.
Počúvanie: žiaci sa zdokonaľujú v spôsobilosti počúvať partnera v rámci komunikácie.
Nadobúdajú skúsenosti pri počúvaní spolužiakov pri ich prezentáciách, vedia formulovať
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otázky k prezentovanému textu. Snažia sa porozumieť inštrukcii učiteľa pri riešení úlohy a
vedia si vyžiadať chýbajúce informácie. Formulujú inštrukcie k práci so spolužiakom, pri
skupinovej práci.
Čítanie: žiaci sa zdokonaľujú v technike čítania, predovšetkým v porozumení čítaného textu a
v technike čítania so správnou intonáciou a dôrazom na prednes. Vedia porozumieť
informáciám, ktoré sú v texte uvedené priamo aj nepriamo podľa otázky formulovanej
učiteľom.
Písanie: žiaci čitateľne prepisujú a odpisujú text. Samostatne píšu texty podľa zadania učiteľa.
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Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk

Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra
9 hodín týždenne
Prvý
primárne vzdelanie ISCED 1
Denná
Slovenský

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací
predmet.
Obsah čítania a písania v 1. ročníku je rozčlenený do troch období: prípravné, šlabikárové,
čítankové
Tematické okruhy
 Čítanie – prípravné obdobie
 Písanie - prípravné obdobie
 Rozprávanie - prípravné obdobie
 Počúvanie - prípravné obdobie
 Čítanie – šlabikárové obdobie
 Písanie – šlabikárové obdobie
 Rozprávanie – šlabikárové obdobie
ZŠ Skároš
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 Počúvanie - šlabikárové obdobie
 Čítanie – čítankové obdobie
 Písanie – čítankové obdobie
 Rozprávanie – čítankové obdobie
 Počúvanie – čítankové obdobie
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
Ochrana života a zdravia
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Finančná gramotnosť
Učebnice
Lýdia Virgovičová, Mgr. Zuzana Virgovičová: Šlabikár 1. a 2. časť
Slovníky, detské časopisy, knihy a encyklopédie z domácej a školskej knižnice, multimédiá,
pracovné listy.
Hodnotenie žiakov
1. ročník: Žiaci sú hodnotení známkou. Hodnotíme čítanie a písanie na každej vyučovacej
hodine. Ústne odpovede aktivitu a samostatnosť hodnotíme priebežne slovne alebo známkou.
Na hodnotenie predmetu vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie
žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou
od 1.5.2011ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2011.
Stratégie vyučovania (metódy a formy práce)
- motivačné rozprávanie a rozhovor, didaktické hry, problémová metóda, demonštračná
metóda, kooperatívne vyučovanie, heuristická metóda, dramatizácia, výklad učiteľa,
prezentačná metóda, projektové vyučovanie, zážitkové vyučovanie, práca s detskou
literatúrou, hravé čitateľské činnosti, beseda.
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
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SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Časová dotácia
Ročník
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Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk

Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra
9 hodín týždenne
Druhý
primárne vzdelanie ISCED 1
Denná
Slovenský

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací
predmet. Vo vyučovacom predmete Slovenský jazyk sa v 2. ročníku navršuje hodinová
dotácia v UP v ŠkVP o 1 hodinu týždenne. Na základe zvýšenej časovej dotácie sa mení
kvalita výkonu nasledovne:
- aktívnejší prístup žiakov k vyučovaniu, postupné odbúravanie pasívneho nadobúdania
vedomostí,
- podporovanie komunikačných schopností, vyjadrovania žiakov,
- intenzívnejšie rozvíjanie ústnej a písomnej komunikácie, rozvíjať schopnosť viesť dialóg
Tematické okruhy : Slovenský jazyk
 Hláska a písmeno, Tlačené a písané písmená
 Rozlišovacie znamienka
 Samohlásky : krátke, dlhé
 Dvojhlásky : výslovnosť a písanie, zmena krátkej samohlásky na dvojhlásku
 Mäkké spoluhlásky
 Tvrdé spoluhlásky
 Slabika : Delenie slabík, Jednoslabičné, viacslabičné slová, Spájanie a delenie slov na
slabiky, Rozdeľovanie slov na slabiky
 Jednoduchá veta, druhy viet, Písanie veľkých písmen na začiatku vety, Druhy viet :
Oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie, zvolacie
Tematické okruhy : Slohová výchova
 Pozdrav, Oslovenie a predstavenie sa
 Tykanie, vykanie
 Privítanie, rozlúčenie
ZŠ Skároš
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 Prosba – želanie, Poďakovanie
 Tykanie, vykanie
 Ospravedlnenie – ústne s vysvetlením
 Súhlas, Nesúhlas
 Blahoželanie
 Súkromný list, pohľadnica
 Tvorba otázok - žiadosť o informáciu
 Rozhovor, telefonický rozhovor
 Opis predmetu, ilustrácie
 Nadpis a nápis
 Sms, email
Tematické okruhy : Čítanie a literárna výchova / 165 hodín/
 Text, báseň, nadpis
 Autor, spisovateľ, čitateľ
 Kniha, knižnica
 Ilustrácia
 Hádanka, ľudová pieseň, vyčítanka
 Rozprávka
 Zdrobnenina
 Noviny, Časopisy
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
Ochrana života a zdravia
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Finančná gramotnosť
Učebnice
Zuzana Hirschnerová Slovenský jazyk pre 2. ročník, Zuzana Hirschnerová Slovenský jazyk
pre 2. ročník – pracovný zošit, Zuzana Lacková, Pavla Agalarevová Čítanka pre 2. ročník ZŠ
Slovníky, detské časopisy, knihy a encyklopédie z domácej a školskej knižnice, multimédiá,
pracovné listy.
Hodnotenie žiakov
2. ročník: Žiaci sú hodnotení známkou. Hodnotíme ústny a písomný prejav, schopnosť
vyjadrovania sa – odpovedať celou vetou, plynulé čítanie, čítanie s porozumením, prepis
a odpis textu, samostatné tvorenie viet na každej vyučovacej hodine. Ústne odpovede aktivitu
a samostatnosť hodnotíme priebežne slovne alebo známkou.
Na hodnotenie predmetu vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie
žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou
od 1.5.2011ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2011.
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Stratégie vyučovania (metódy a formy práce)
- motivačné rozprávanie a rozhovor, didaktické hry, problémová metóda, demonštračná
metóda, kooperatívne vyučovanie, heuristická metóda, dramatizácia, výklad učiteľa,
prezentačná metóda, projektové vyučovanie, zážitkové vyučovanie, práca s detskou
literatúrou, hravé čitateľské činnosti, beseda.

JAZYK A KOMUNIKÁCIA
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Časová dotácia
Ročník
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Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk

Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra
7 hodín týždenne
tretí
primárne vzdelanie ISCED 1
denná
slovenský

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací
predmet.
Tematické okruhy : Slovenský jazyk
 Abeceda
 Druhy slovníkov, encyklopédia, telefónny zoznam
 Slabikotvorné l,ĺ,r,ŕ
 Obojaké spoluhlásky b,m,p,r,s,v,z
 Vybrané slová
 Podstatné mená : všeobecné a vlastné, Slovesá, Prídavné mená, Zámená, Číslovky
 Synonymá, Antonymá
Tematické okruhy : Slohová výchova /16 hodín /
 List, oslovenie, podpis
 Osnova – úvod, jadro záver, časová postupnosť
 Oznam – sms, email, korešpondenčný lístok
 Inzerát
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 Reklama, druhy reklám
 Pozvánka
 Opis, odsek
 Vizitka
Tematické okruhy : Čítanie a literárna výchova
 Literatúra pre deti
 Poézia, próza, verš, odsek
 Ľudová slovesnosť, pranostika, ľudová rozprávka, prirovnanie
 Autorská rozprávka, hlavná postava, vedľajšia postava
 Príslovie, porekadlo
 Povesť, hlavná myšlienka
 Zdrobnenina
 Noviny, Časopisy
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
Ochrana života a zdravia
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Finančná gramotnosť
Učebnice
Zuzana Hirschnerová Slovenský jazyk pre 3. ročník, Zuzana Hirschnerová Slovenský jazyk
pre 3. ročník – pracovný zošit, Zuzana Hirschnerová Čítanka pre 3. ročník ZŠ
Slovníky, detské časopisy, knihy a encyklopédie z domácej a školskej knižnice, multimédiá,
pracovné listy.
Hodnotenie žiakov
3. ročník: Žiaci sú hodnotení známkou. Hodnotíme ústny a písomný prejav, schopnosť
vyjadrovania sa – odpovedať celou vetou, plynulé čítanie, čítanie s porozumením, prepis
a odpis textu, schopnosť používať osvojené gramatické poznatky, samostatné tvorenie viet na
každej vyučovacej hodine. Ústne odpovede aktivitu a samostatnosť hodnotíme priebežne
slovne alebo známkou.
Na hodnotenie predmetu vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie
žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou
od 1.5.2011ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2011.
Stratégie vyučovania (metódy a formy práce)
- motivačné rozprávanie a rozhovor, didaktické hry, problémová metóda, demonštračná
metóda, kooperatívne vyučovanie, heuristická metóda, dramatizácia, výklad učiteľa,
prezentačná metóda, projektové vyučovanie, zážitkové vyučovanie, práca s detskou
literatúrou, hravé čitateľské činnosti, beseda.
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JAZYK A KOMUNIKÁCIA
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
Časová dotácia
Ročník
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Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk

Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra
7 hodín týždenne
Štvrtý
primárne vzdelanie ISCED 1
Denná
Slovenský

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací
predmet.
Tematické okruhy : Slovenský jazyk
 Vybrané slová
 Delenie hlások
 Ohybné slovné druhy
 Pojem predpona, delenie predponových slov, slabičné a neslabičné predpony
 Delenie hlások : znelé, neznelé, spodobovanie na konci slova, uprostred slova, na hranici
slov
 Priama reč, Uvádzacia veta, bodkočiarka, úvodzovky
 Slovné druhy, rozšírenie učiva o zákl. slovných druhoch, podstatné mená – funkcia podst.
mien, gramatické kategórie, rod, číslo pád, funkcia zámen, druhy zámen
 Neohybné slovné druhy, funkcia neohybných slov. druhov vo vete – príslovky, predložky,
spojky, častice, citoslovcia
 Priama reč, Uvádzacia veta, bodkočiarka, úvodzovky
 Priama reč, Uvádzacia veta, bodkočiarka, úvodzovky
Tematické okruhy : Slohová výchova
 Umelecký a vecný text
 Diskusia, názor
 Opis osoby ústne, písomne
 Cielený rozhovor, interview
 Reprodukcia, reprodukcia rozprávania, časová postupnosť
 Koncept
 Plagát
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Tematické okruhy : Čítanie a literárna výchova
 Umelecká literatúra, divadelná hra
 Rozhlas, televízia, Film - kino
 Dialóg
 Kapitola, Strofa, Rým
 Bájka
 Komiks
 Noviny, Časopisy
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
Ochrana života a zdravia
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Finančná gramotnosť
Učebnice
Zuzana Hirschnerová Slovenský jazyk pre 3. ročník, Zuzana Hirschnerová Slovenský jazyk
pre 4. ročník – pracovný zošit, Zuzana Hirschnerová Čítanka pre 4. ročník ZŠ
Slovníky, detské časopisy, knihy a encyklopédie z domácej a školskej knižnice, multimédiá,
pracovné listy.

Hodnotenie žiakov
4. ročník: Žiaci sú hodnotení známkou. Hodnotíme ústny a písomný prejav, schopnosť
vyjadrovania sa – odpovedať celou vetou, plynulé čítanie, čítanie s porozumením, schopnosť
používať osvojené gramatické poznatky, samostatné tvorenie viet, riešenie úloh na každej
vyučovacej hodine. Ústne odpovede aktivitu a samostatnosť hodnotíme priebežne slovne
alebo známkou.
Na hodnotenie predmetu vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie
žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou
od 1.5.2011ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2011.
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Kritériá kontroly a hodnotenia diktátov:
Počet a zameranie kontrolných diktátov v 1. ročníku ZŠ počet: 1
Zameranie: opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ
Počet a zameranie kontrolných diktátov
v 2. ročníku:

počet: 10
Zameranie:
1.

Opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ

2.

Hláska a písmeno (ch, dz, dž)

3.

Samohláska ä

4.

Dvojhlásky

5.

Tvrdé spoluhlásky

6.

Opakovanie učiva za 1. polrok

7.

Mäkké spoluhlásky

8.

Slabiky di, ti, ni, li, de, te, ne, le

9.

Vety

10.

Opakovanie učiva z 2. ročníka

Počet a zameranie kontrolných diktátov
v 3. ročníku ZŠ:

počet: 10
Zameranie:
1.

Opakovanie učiva z 2. ročníka ZŠ

2.

Slová s l, ĺ, r, ŕ

3.

Vybrané slová po b

4.

Vybrané slová po m

5.

Vybrané slová po p

6.

Opakovanie učiva za 1. polrok
ZŠ Skároš
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7.

Vybrané slová po r, s

8.

Vybrané slová po v, z

9.

Slovné druhy

10.

Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ

Počet a zameranie kontrolných diktátov
v 4. ročníku ZŠ:
počet: 10
Zameranie:
1.
Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ
2.

Vybrané slová po b, m

3.

Vybrané slová po p, r

4.

Vybrané slová po s, v, z

5.

Spodobovanie

6.

Opakovanie učiva za 1. polrok

7.

Vlastné podstatné mená

8.

Ohybné slovné druhy

9.

Neohybné slovné druhy

10.

Opakovanie učiva zo 4. ročníka ZŠ

Stupnica hodnotenia kontrolných diktátov:
0–1

chyba =

1

2–4

chyby =

2

5–7

chýb

8 – 10 chýb
11 a viac chýb =

=

3

=

4
5

Stratégie vyučovania (metódy a formy práce)
- motivačné rozprávanie a rozhovor, didaktické hry, problémová metóda, demonštračná
metóda, kooperatívne vyučovanie, heuristická metóda, dramatizácia, výklad učiteľa,
prezentačná metóda, projektové vyučovanie, zážitkové vyučovanie, práca s detskou
literatúrou, hravé čitateľské činnosti, beseda.
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
ZŠ Skároš
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Anglický jazyk
Časová dotácia
Ročník

1.

Štátny vzdelávací program

0

Školský vzdelávací program

1

Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk

Jazyk a komunikácia
anglický jazyk
1 hodina týždenne
Prvý
primárne vzdelanie ISCED 1
Denná
Slovenský

Tematické okruhy :
 Hračky
 Moja rodina
 Ľudské telo,
 Moja tvár
 Zvieratá
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
Ochrana života a zdravia
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Finančná gramotnosť
Učebnice
– pracovné listy, detské časopisy, multimédia,
Stratégie vyučovania (metódy a formy práce)
- motivačné rozprávanie a rozhovor, projektové vyučovanie, didaktické hry, problémová
metóda, demonštračná metóda, kooperatívne vyučovanie, prezentačná metóda, fixačné
metódy, zážitkové vyučovanie
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Hodnotenie predmetu:
Na hodnotenie predmetu vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie
žiakov základnej školy. Anglický jazyk hodnotíme slovne. Hodnotíme aktivitu, samostatnosť,
kreativitu, prístup k jednotlivým činnostiam.

JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Anglický jazyk
Časová dotácia
Ročník

2.

Štátny vzdelávací program

0

Školský vzdelávací program

1

Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk

Jazyk a komunikácia
anglický jazyk
1 hodina týždenne
Druhý
primárne vzdelanie ISCED 1
Denná
Slovenský

Tematické okruhy :
 Jedlo
 Oblečenie
 Počasie,
 Zvieratá
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
Ochrana života a zdravia
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Finančná gramotnosť
Učebnice
pracovné listy, detské časopisy, multimédia, pracovné listy
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Stratégie vyučovania (metódy a formy práce)
- motivačné rozprávanie a rozhovor, projektové vyučovanie, didaktické hry, problémová
metóda, demonštračná metóda, kooperatívne vyučovanie, prezentačná metóda, fixačné
metódy, zážitkové vyučovanie
Hodnotenie predmetu:
Na hodnotenie predmetu vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie
žiakov základnej školy. Anglický jazyk hodnotíme známkou. Hodnotíme
aktivitu, samostatnosť, kreativitu, prístup k jednotlivým činnostiam.
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Anglický jazyk
Časová dotácia
Ročník

3.

Štátny vzdelávací program

3

Školský vzdelávací program

0

Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk

Jazyk a komunikácia
anglický jazyk
3 hodiny týždenne
Tretí
primárne vzdelanie ISCED 1
Denná
Slovenský

Tematické okruhy :
 Príroda
 Ja
 Domáce zvieratá
 Domov
 Oblečenie
 Šport
 Jedlo
 Robiť veci
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Mediálna výchova
ZŠ Skároš
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Multikultúrna výchova
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
Ochrana života a zdravia
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Finančná gramotnosť
Učebnice
Busy Bee I – pracovný zošit, detské časopisy, multimédia, pracovné listy, anglické rozprávky

Stratégie vyučovania (metódy a formy práce)
- motivačné rozprávanie a rozhovor, projektové vyučovanie, didaktické hry, problémová
metóda, demonštračná metóda, kooperatívne vyučovanie, prezentačná metóda, fixačné
metódy, zážitkové vyučovanie
Hodnotenie predmetu:
Na hodnotenie predmetu vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie
žiakov základnej školy. Anglický jazyk hodnotíme známkou. Hodnotíme
aktivitu, samostatnosť ,ústny prejav - rečové schopnosti, kreativitu, prístup k jednotlivým
činnostiam.
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
Anglický jazyk
Časová dotácia
Ročník

4.

Štátny vzdelávací program

3

Školský vzdelávací program

0

Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk

Jazyk a komunikácia
anglický jazyk
3 hodiny týždenne
Štvrtý
primárne vzdelanie ISCED 1
Denná
Slovenský

Tematické okruhy :
 Voľný čas
 Zvieratá
 Počasie
 Môj týždeň
ZŠ Skároš
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 Práca
 Dažďový prales
 Pocity
 Pri mori
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
Ochrana života a zdravia
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti
Finančná gramotnosť
Učebnice
Busy Bee II – pracovný zošit, detské časopisy, multimédia, pracovné listy, anglické rozprávky

Stratégie vyučovania (metódy a formy práce)
- motivačné rozprávanie a rozhovor, projektové vyučovanie, didaktické hry, problémová
metóda, demonštračná metóda, kooperatívne vyučovanie, prezentačná metóda, fixačné
metódy, zážitkové vyučovanie
Hodnotenie predmetu:
Na hodnotenie predmetu vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie
žiakov základnej školy. Anglický jazyk hodnotíme známkou. Hodnotíme
aktivitu, samostatnosť ,ústny prejav - rečové schopnosti, písomný prejav, schopnosť počúvať
a rozumieť hovorenému slovu, textu, kreativitu, prístup k jednotlivým činnostiam.

ZŠ Skároš
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MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
MATEMATIKA
CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Predmet matematika je na primárnom stupni vzdelávania prioritne zameraný na
budovanie základov matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí –
vedomosti (ovládanie faktov, postupov), aplikácie (používanie získaných vedomostí na
riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré
vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov).
Výučba matematiky musí byť vedená snahou umožniť žiakom, aby získavali nové
vedomosti špirálovite, vrátane opakovania učiva na začiatku školského roku s
propedeutickými postupmi prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom i
divergentných úloh, aby tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli
používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy,
diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore.
Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri objavovaní a
prezentácii nových matematických poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho
matematického vzdelania žiakov, z ich skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Na
hodinách matematiky sa tiež kladie dôraz na rozvoj žiackych schopností a zručností,
predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. Proces získavania nových matematických
vedomostí u žiakov musí učiteľ realizovať s prevahou pozorovania a experimentovania v ich
prirodzenom prostredí. Učiteľ by mal tiež naučiť žiakov správne klásť otázky, odhadnúť
výsledky i korektne formulovať závery. Učenie matematiky by malo byť pre žiakov
zaujímavé, aby sa u nich formoval pozitívny vzťah k matematike a aby ju vnímali ako nástroj
na riešenie problémových úloh každodenného života.
Vzhľadom na charakter predmetu je potrebné prispôsobiť schopnostiam žiakov
rýchlosť preberania tematických celkov rovnako ako ich poradie, prípadné rozdelenie na časti
a presuny v rámci ročníkov.

ZŠ Skároš
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CIELE PREDMETU
Žiaci na primárnom stupni vzdelávania majú dosiahnuť nasledujúce ciele:
•

osvojiť si základné matematické pojmy, poznatky, znalosti a postupy uvedené vo
vzdelávacom štandarde,

•

pracovať s prirodzenými číslami (v obore do 10 000) tak, ako to bližšie špecifikuje
vzdelávací štandard,

•

používať zlomky na propedeutickej, prípravnej úrovni,

•

identifikovať a správne pomenovať funkčné vzťahy medzi číslami,

•

objavovať pravidlá vytvorených postupností a dopĺňať ich,

•

orientovať sa v tabuľkách, grafoch a vytvárať ich,

•

identifikovať, pomenovať, narysovať a správne označiť geometrické útvary bližšie
špecifikované vo vzdelávacom štandarde,  odhadnúť a presne odmerať dĺžku útvaru,
premeniť jednotky dĺžky (mm, cm, dm, m, km).

•

používať matematiku ako jeden z nástrojov na riešenie problémov reálneho života
(vrátane postupného nadobúdania finančnej gramotnosti),

•

rozvíjať zručnosti súvisiace s procesom učenia sa,

•

rozvíjať poznávacie procesy a myšlienkové operácie,

•

upevniť kladné morálne a vôľové vlastnosti (samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť,
húževnatosť, kritiku, sebakritiku, dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti,
systematickosť pri riešení úloh v osobnom i verejnom kontexte),

•

rozvíjať kľúčové kompetencie v sociálnej a komunikačnej oblasti.

ZŠ Skároš
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MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
Matematika
Časová dotácia
Ročník

1.

Štátny vzdelávací program

4

Školský vzdelávací program

1

Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk

Matematika a práca s informáciami
matematika
5 hodín týždenne
Prvý
primárne vzdelanie ISCED 1
Denná
Slovenský

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.
Vo vyučovacom predmete matematika sa v 1. ročníku navršuje hodinová dotácia v UP v
ŠkVP o 1 hodinu týždenne. Na základe zvýšenej časovej dotácie sa mení kvalita výkonu
nasledovne:
- aktívnejší prístup žiakov k vyučovaniu, postupné odbúravanie pasívneho nadobúdania
vedomostí,
- podporovanie matematického myslenia u žiakov,
- intenzívnejšie rozvíjanie tvorivých schopností, myšlienkových operácií a priestorovej
predstavivosti.
- upevňovanie nadobudnutých matematických zručností – počtové operácie – pamäťové
sčítanie, odčítanie
Tematické okruhy
 Prirodzené čísla 1 – 20
 Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20
 Geometria a meranie - Kreslenie čiar. Rysovanie priamych čiar. Geometrické tvary a útvary
– kreslenie. Manipulácia s niektorými priestorovými a rovinnými geometrickými útvarmi.
 Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
Ochrana života a zdravia
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Finančná gramotnosť
ZŠ Skároš
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Učebnice
Miroslav Belic, Jana Striežovská: Matematika pre prvákov
Stratégie vyučovania (metódy a formy práce)
- motivačné rozprávanie a rozhovor, výklad učiteľa, uvádzanie príkladov z praxe, projektové
vyučovanie, didaktické hry, problémová metóda, demonštračná metóda, kooperatívne
vyučovanie, prezentačná metóda, fixačné metódy, zážitkové vyučovanie
Hodnotenie žiakov
1. ročník: Žiaci sú hodnotení známkou. Aktivitu, samostatnosť, ústne odpovede a písomné
práce hodnotíme priebežne slovne alebo známkou.
Na hodnotenie predmetu vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie
žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou
od 1.5.2011ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2011.

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
Matematika
Časová dotácia
Ročník

2.

Štátny vzdelávací program

4

Školský vzdelávací program

1

Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk

Matematika a práca s informáciami
Matematika
5 hodín týždenne
Druhý
primárne vzdelanie ISCED 1
Denná
Slovenský

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.
Vo vyučovacom predmete matematika sa v 1. ročníku navršuje hodinová dotácia v UP v
ŠkVP o 1 hodinu týždenne. Na základe zvýšenej časovej dotácie sa mení kvalita výkonu
nasledovne:
- aktívnejší prístup žiakov k vyučovaniu, postupné odbúravanie pasívneho nadobúdania
vedomostí,
- podporovanie matematického myslenia u žiakov,
ZŠ Skároš
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- intenzívnejšie rozvíjanie tvorivých schopností, myšlienkových operácií a priestorovej
predstavivosti.
- fixácia počtových úkonov- sčítanie, odčítanie
- aplikácia merania dĺžok v bežnom živote
Tematické okruhy
 Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10
 Vytváranie predstáv o prirodzených číslach v obore do 100
 Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100
 Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie /
 Geometria : Bod, priamka, polpriamka, úsečka. Rysovanie priamok a úsečiek.
Vyznačovanie úsečiek na priamke, polpriamke a na danom geometrickom útvare. Jednotky
dĺžky – cm, dm, m. Meranie dĺžky úsečky. Porovnávanie úsečiek podľa ich dĺžky.
Budovanie telies z kociek podľa vzoru alebo podľa obrázka. Stavba jednoduchých telies.
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
Ochrana života a zdravia
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Finančná gramotnosť
Učebnice
Miroslav Belic, Jana Striežovská – Matematika pre druhákov, Miroslav Belic, Jana
Striežovská – Matematika pracovný zošit 1. a 2.učebnica pre druhákov, pracovné listy,
multimédia
Stratégie vyučovania (metódy a formy práce)
- motivačné rozprávanie a rozhovor, výklad učiteľa, uvádzanie príkladov z praxe, , didaktické
hry, problémová metóda, demonštračná metóda, kooperatívne vyučovanie, prezentačná
metóda, fixačné metódy, zážitkové vyučovanie
Hodnotenie žiakov
2. ročník: Žiaci sú hodnotení známkou. Aktivitu, samostatnosť, ústne odpovede a písomné
práce hodnotíme priebežne slovne alebo známkou.
Na hodnotenie predmetu vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie
žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou
od 1.5.2011ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2011.
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MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
Matematika
Časová dotácia
Ročník

3.

Štátny vzdelávací program

4

Školský vzdelávací program

1

Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk

Matematika a práca s informáciami
matematika
5 hodín týždenne
Tretí
primárne vzdelanie ISCED 1
Denná
Slovenský

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.
Vo vyučovacom predmete matematika sa v 3. ročníku navršuje hodinová dotácia v UP v
ŠkVP o 1 hodinu týždenne. Na základe zvýšenej časovej dotácie sa mení kvalita výkonu
nasledovne:
- aktívnejší prístup žiakov k vyučovaniu, postupné odbúravanie pasívneho nadobúdania
vedomostí,
- podporovanie matematického myslenia u žiakov,
- intenzívnejšie rozvíjanie tvorivých schopností, myšlienkových operácií a priestorovej
predstavivosti.
- zdokonaľovanie logického myslenia
- vytváranie primeraných názorov na vzťah matematiky a reality
- upevňovanie počtových operácií -násobenie, delenie
Tematické okruhy
 Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 100
 Vytváranie predstáv o prirodzených číslach v obore do 10 000
 Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000
 Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
 Geometria a meranie : Meranie dĺžky úsečky v milimetroch a centimetroch. Meranie väčších
vzdialeností: - približne (napr. krokmi) - s presnosťou na metre
Odhad dĺžky: - kratšej v centimetroch (milimetroch) - dlhšej v metroch
Rysovanie – základné zásady rysovania. Rysovanie priamok a úsečiek. Vyznačovanie úsečiek
na priamke a danom geometrickom útvare. Rysovanie rovinných útvarov v štvorcovej sieti.
Zväčšovanie, zmenšovanie rovinných útvarov v štvorcovej sieti. Stavba telies z kociek na
základe plánu (obrázka). Kreslenie plánu stavby z kociek.
Prierezové témy
ZŠ Skároš
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Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
Ochrana života a zdravia
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Finančná gramotnosť
Učebnice
Miroslav Belic, Jana Striežovská – Matematika pre tretiakov, Miroslav Belic, Jana
Striežovská – Matematika pracovný zošit 1. a 2.učebnica pre tretiakov, pracovné listy,
multimédia
Stratégie vyučovania (metódy a formy práce)
- motivačné rozprávanie a rozhovor, výklad učiteľa, uvádzanie príkladov z praxe, , didaktické
hry, problémová metóda, demonštračná metóda, kooperatívne vyučovanie, prezentačná
metóda, fixačné metódy, zážitkové vyučovanie
Hodnotenie žiakov
3. ročník: Žiaci sú hodnotení známkou. Aktivitu, samostatnosť, ústne odpovede a písomné
práce hodnotíme priebežne slovne alebo známkou.
Na hodnotenie predmetu vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie
žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou
od 1.5.2011ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2011.
MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
Matematika
Časová dotácia
Ročník

4.

Štátny vzdelávací program

4

Školský vzdelávací program

1

Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk

Matematika a práca s informáciami
matematika
5 hodín týždenne
Štvrtý
primárne vzdelanie ISCED 1
Denná
Slovenský

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.
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Vo vyučovacom predmete matematika sa v 1. ročníku navršuje hodinová dotácia v UP v
ŠkVP o 1 hodinu týždenne. Na základe zvýšenej časovej dotácie sa mení kvalita výkonu
nasledovne:
- aktívnejší prístup žiakov k vyučovaniu, postupné odbúravanie pasívneho nadobúdania
vedomostí,
- podporovanie matematického myslenia u žiakov,
- intenzívnejšie rozvíjanie tvorivých schopností, myšlienkových operácií a priestorovej
predstavivosti.
- upevňovanie všetkých typov matematických operácií
- nadobudnutie zručnosti práce s kružidlom
Tematické okruhy
 Násobenie a delenie v obore násobilky
 Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000
 Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie
 Geometria a meranie : Rysovanie – základné zásady rysovania. Rysovanie štvorca a
obdĺžnika v štvorcovej sieti, pomenovanie vrcholov a strán, dvojíc susedných strán.
Obvod štvorca (obdĺžnika) - (len oko súčet strán, propedeutika).
Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. Násobok dĺžky úsečky.
Rysovanie trojuholníka (ľubovoľného a ak sú dané dĺžky strán), pomenovanie jeho vrcholov
a strán. Meranie dĺžok strán trojuholníka s presnosťou na centimetre, na milimetre. Obvod
trojuholníka (len ako súčet veľkosti strán, propedeutika).
Rysovanie ľubovoľnej kružnice a kruhu s daným stredom, kružnice a kruhu s daným
stredom a polomerom. Vlastnosti kruhu a kružnice.
Premieňanie jednotiek dĺžky. Premieňanie zmiešaných jednotiek dĺžky. Stavba telies z
kociek podľa vzoru a podľa plánu (obrázka). Kreslenie plánov stavieb z kociek.
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
Ochrana života a zdravia
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Finančná gramotnosť
Učebnice
Miroslav Belic, Jana Striežovská – Matematika pre štvrtákov, Miroslav Belic, Jana
Striežovská – Matematika pracovný zošit 1. a 2.učebnica pre štvrtákov, pracovné listy,
multimédia
Stratégie vyučovania (metódy a formy práce)
- motivačné rozprávanie a rozhovor, výklad učiteľa, uvádzanie príkladov z praxe, , didaktické
hry, problémová metóda, demonštračná metóda, kooperatívne vyučovanie, prezentačná
metóda, fixačné metódy, zážitkové vyučovanie
Hodnotenie žiakov
4. ročník: Žiaci sú hodnotení známkou. Aktivitu, samostatnosť, ústne odpovede a písomné
práce hodnotíme priebežne slovne alebo známkou.
ZŠ Skároš
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Na hodnotenie predmetu vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie
žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou
od 1.5.2011ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2011.
MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
INFORMATIKA
CHARAKTERISTIKA PREDMETU
V predmete informatika sa prelínajú dve zložky. Jedna zložka je zameraná na získanie
konkrétnych skúseností a zručností pri práci s počítačom i aplikáciami – na prácu s
digitálnymi technológiami. Druhá zložka je zameraná na budovanie základov informatiky.
Hlavne na riešenie problémov pomocou počítačov. Prvá zložka tvorí základ vyučovania
informatiky v rámci primárneho vzdelávania a z väčšej časti sa prelína i celým nižším
stredným vzdelávaním. Skúsenosti získané praktickou činnosťou v tejto oblasti sú potom
dobrým predpokladom pre zvládnutie druhej zložky, ktorá má dominantné postavenie pri
výučbe informatiky na strednej škole. Zároveň sa však druhá zložka objavuje už i v
primárnom vzdelávaní, aj keď iba vo veľmi jednoduchej forme. Informatika zároveň
pripravuje žiakov na to, aby korektne využívali takto nadobudnuté zručnosti a poznatky i v
iných predmetoch.
CIELE PREDMETU
Žiaci
•

uvažujú o informáciách a rôznych reprezentáciách, používajú vhodné nástroje na ich
spracovanie,

•

uvažujú o algoritmoch, hľadajú a nachádzajú algoritmické riešenia problémov ,
vytvárajú návody, programy podľa daných pravidiel,

•

logicky uvažujú, argumentujú, hodnotia, konajú zdôvodnené rozhodnutia,

•

poznajú princípy softvéru a hardvéru a využívajú ich pri riešení informatických
problémov,

•

komunikujú a spolupracujú prostredníctvom digitálnych technológií, získavajú
informácie na webe,

•

poznajú, ako informatika ovplyvnila spoločnosť,

•

rozumejú rizikám na internete, dokážu sa im brániť a riešiť problémy, ktoré sa
vyskytnú, rešpektujú intelektuálneho vlastníctvo.

ZŠ Skároš
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MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI
Informatika
Časová dotácia
Ročník

3. a 4.
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Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk

Matematika a práca s informáciami
Informatika
1 hodina týždenne
tretí, štvrtý
primárne vzdelanie ISCED 1
Denná
Slovenský

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet.
Tematické okruhy
 Práca s grafikou
 Práca s textom
 Práca s príbehmi
 Práca s multimédiami
 Informácie
 Štruktúry
 Práca s webovou stránkou
 Práca s nástrojmi na komunikáciu
 Algoritmické riešenia problémov
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
Ochrana života a zdravia
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
ZŠ Skároš
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Finančná gramotnosť

Učebnice
Pracovné listy, multimédia
Stratégie vyučovania (metódy a formy práce)
- motivačné rozprávanie a rozhovor, výklad učiteľa, uvádzanie príkladov z praxe,
problémová metóda, demonštračná metóda, kooperatívne vyučovanie, prezentačná metóda,
fixačné metódy, zážitkové vyučovanie,
Hodnotenie žiakov
3.-4. ročník: Žiaci sú hodnotení slovne. Aktivitu, samostatnosť, kreativitu hodnotíme
priebežne.
Na hodnotenie predmetu vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie
žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou
od 1.5.2011ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2011.

ZŠ Skároš
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ČLOVEK A PRÍRODA
PRVOUKA
CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Prvouka vytvára vedomostný, spôsobilostný a postojový základ pre dva nadväzujúce
predmety – prírodovedu a vlastivedu. Vo vlastivednej oblasti sa zameriava na poznávanie
reálneho spoločenského priestoru prostredníctvom oboznamovania sa s fungovaním služieb,
samosprávy a geografického opisu krajiny. V prírodovednej oblasti poznávaním organizmov,
neživého prostredia a ich vzájomných vzťahov oboznamuje žiakov s reálnym prírodným
priestorom prostredníctvom skúmania fungovania vybraných prírodných javov.

CIELE PREDMETU
Žiaci:
• rozvíjajú svoje predstavy o vybraných prírodných a spoločenských javoch,
• rozvíjajú svoje pozorovacie spôsobilosti tak, aby z bežne zažívaných situácií dokázali
získať nové informácie a obohatiť si doterajšie poznanie,
• sú vedení k porovnávaniu predmetov a javov a k zoskupovaniu, triedeniu predmetov a
javov podľa identifikovaných znakov,
• zovšeobecňujú na základe porovnávania,
• vytvárajú vlastný, argumentačne podložený úsudok,
• spolupracujú pri riešení jednoduchých skúmateľských aktivít, pričom súčasťou
kooperácie je podieľanie sa na aktuálnom poznaní a jeho efektívnom využívaní pri
tvorbe záveru (riešenia),
• argumentujú prostredníctvom vlastnej skúsenosti, t.j. rozvoja odbornej diskusie k
danej téme, ktorá je adekvátna z hľadiska vekuprimeranosti žiakov,
• rozlišujú vhodné a nevhodné správanie v triede aj mimo nej,
• uvedomujú si a rešpektujú rozdielnosť u ľudí (rozumejú, že existujú podobnosti a
rozdiely medzi skupinami ľudí),
• vysvetľujú význam pravidiel a predpisov v živote,
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• rozlišujú riziká spojených s každodenným životom a možnosťami úrazu (šport,
rekreácia a i.),  poznajú bezpečnosť v domácom prostredí, v škole i na ceste do
školy a v mimoškolských aktivitách,

ČLOVEK A PRÍRODA
Prvouka
Časová dotácia
Ročník

1.

Štátny vzdelávací program

1

Školský vzdelávací program

0

Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk

Človek a príroda
Prvouka
1hodina týždenne
Prvý
primárne vzdelanie ISCED 1
Denná
Slovenský

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací
predmet.
Tematické okruhy
 Rastliny
 Živočíchy
 Človek
 Neživá príroda a skúmanie prírodných javov
 Človek a spoločnosť
Metódy a formy práce
Odporúčame využívať v predmete Prvouka vyučovacie metódy:
-priameho prenosu poznatkov (živé rozprávanie, opis spojený s pozorovaním, vysvetľovanie,
besedu – dialogickú metódu, didaktické hry a metódu otázok a odpovedí)
-sprostredkovaného prenosu poznatkov (pozorovanie prírodnín, pokus, demonštrácia)
-práce s textom ( práca s učebnicou, s pracovným zošitom a ďalšou literatúrou) a iné
aktivizujúce metódy (pojmová mapa, brainstorming atď.)
V edukačnom procese prvouky by sa mala využívať nielen základná organizačná forma
vyučovacia hodina, ale aj exkurzia, vychádzka. Vyučovanie prírodovedy by malo byť
zážitkovým vyučovaním.
ZŠ Skároš
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- motivačné rozprávanie a rozhovor, vysvetľovanie, manipulácia s predmetmi, diskusia,
didaktické hry, problémová metóda, demonštračná metóda, kooperatívne vyučovanie,
heuristická metóda, dramatizácia, výklad učiteľa, prezentačná metóda, projektové
vyučovanie, zážitkové vyučovanie, práca s detskou literatúrou, hravé čitateľské činnosti,
beseda, skupinová práca, samostatná práca,
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova - prelína sa počas celého školského roka
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Ochrana života a zdravia
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Finančná gramotnosť
Dopravná výchova
Učebnice
R. Dobišová Adame, Oĺga Kováčiková: Prvouka pre prvákov, pracovná učebnica, detské
časopisy, knihy a encyklopédie z domácej a školskej knižnice, multimédiá, pracovné listy.
Hodnotenie žiakov
1. ročník: Žiaci sú hodnotení známkou. Aktivitu, samostatnosť, ústne odpovede a pracovné
listy hodnotíme priebežne slovne alebo známkou.
Na hodnotenie predmetu vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie
žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou
od 1.5.2011ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2011.

ČLOVEK A PRÍRODA
Prvouka
Časová dotácia
Ročník

2.

Štátny vzdelávací program

1

Školský vzdelávací program

0

Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Stupeň vzdelania

Človek a príroda
Prvouka
2hodiny týždenne
Druhý
primárne vzdelanie ISCED 1
ZŠ Skároš
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Forma štúdia
Vyučovací jazyk

Denná
Slovenský

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací
predmet.
Tematické okruhy
 Rastliny
 Živočíchy
 Človek
 Neživá príroda a skúmanie prírodných javov
 Človek a spoločnosť
Metódy a formy práce
Odporúčame využívať v predmete prvouka vyučovacie metódy:
-priameho prenosu poznatkov (živé rozprávanie, opis spojený s pozorovaním, vysvetľovanie,
besedu – dialogickú metódu, didaktické hry a metódu otázok a odpovedí)
-sprostredkovaného prenosu poznatkov (pozorovanie prírodnín, pokus, demonštrácia)
-práce s textom ( práca s učebnicou, s pracovným zošitom a ďalšou literatúrou) a iné
aktivizujúce metódy (pojmová mapa, brainstorming atď.)
V edukačnom procese prvouky by sa mala využívať nielen základná organizačná forma
vyučovacia hodina, ale aj exkurzia, vychádzka. Vyučovanie prírodovedy by malo byť
zážitkovým vyučovaním.
- motivačné rozprávanie a rozhovor, vysvetľovanie, manipulácia s predmetmi, diskusia,
didaktické hry, problémová metóda, demonštračná metóda, kooperatívne vyučovanie,
heuristická metóda, dramatizácia, výklad učiteľa, prezentačná metóda, projektové
vyučovanie, zážitkové vyučovanie, práca s detskou literatúrou, hravé čitateľské činnosti,
beseda, skupinová práca, samostatná práca,
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova - prelína sa počas celého školského roka
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Ochrana života a zdravia
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Finančná gramotnosť
Dopravná výchova
Učebnice
R. Dobišová Adame, Oĺga Kováčiková: Prvouka pre druhákov -pracovná učebnica, detské
časopisy, knihy a encyklopédie z domácej a školskej knižnice, multimédiá, pracovné listy.
Hodnotenie žiakov
2. ročník: Žiaci sú hodnotení známkou. Aktivitu, samostatnosť, ústne odpovede a pracovné
listy hodnotíme priebežne slovne alebo známkou.
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Na hodnotenie predmetu vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie
žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou
od 1.5.2011ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2011.

ČLOVEK A PRÍRODA
PRÍRODOVEDA
CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Vzdelávací štandard predmetu je konštruovaný tak, aby si žiaci postupne
systematizovali poznatky o prírode, ktoré nadobudli spontánnym učením, pričom najskôr sa
sústredia na opis pozorovaných skutočností, rozvíjajú si pozorovacie a kategorizačné
spôsobilosti. Neskôr sa sústredia na rozširovanie poznania tým, že sa snažia skúmať
fungovanie vybraných prírodných javov.
Rozvíjané sú spôsobilosti potrebné pre objektívne skúmanie sveta a vyhľadávanie
informácií v rôznych druhoch sekundárnych zdrojov. Učiteľ vedie žiakov do situácií, v
ktorých je ich úlohou vyjadrovať aktuálne poznanie, diskutovať s vrstovníkmi o vysvetleniach
pozorovaných skutočností. Zároveň poskytuje žiakom dostatok času na skúmanie situácií a
javov tak, aby sami získali nové poznanie, ktoré je funkčne začlenené v ich aktuálnom
systéme vedomostí. Učiteľ usmerňuje žiakov, ktorých úlohou je samostatne tvoriť nové
poznatky vlastnou bádateľskou činnosťou. Prírodoveda vedie žiakov k premýšľaniu,
skúmaniu, hľadaniu informácií, zvažovaniu, usudzovaniu a k tvorbe záverov, ktoré sú
argumentačne podložené, či už minulou a aktuálnou skúsenosťou, alebo inak získavanými
objektívnymi informáciami.

CIELE PREDMETU
Cieľom prírodovedy je rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov. Prírodoveda rozvíja vo
vzájomnej súčinnosti všetky tri zložky prírodovednej gramotnosti:
•

žiacke aktuálne poznanie (prírodovedné pojmy, koncepty);
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•

poznávacie procesy žiaka potrebné pri úprave aktuálnych a tvorbe nových
prírodovedných poznatkov (rozvíja induktívne poznávanie žiaka);

•

špecifické prírodovedné postoje, ktoré vedú žiaka k uvedomelému využívaniu
vedomostí.

Žiaci:
•

spoznávajú životné prostredie a pozorujú zmeny, ktoré sa v ňom dejú,

•

vyjadrujú svoje predstavy o javoch slovom a obrazom, diskutujú o svojich aktuálnych
predstavách,

•

argumentujú a menia svoje naivné predstavy a vysvetlenia vplyvom argumentácie
a/alebo vlastného bádania,

•

samostatne vyhľadávajú informácie v rôznych informačných zdrojoch a vo vybraných
prírodovedných témach vedú veku primeranú a úrovni poznania zodpovedajúcu
diskusiu,

•

pozorujú detaily prírodných objektov a prírodných javov a na ich základe rozvíjajú
svoje aktuálne poznanie,

•

kategorizujú prírodné objekty na základe pozorovateľných znakov,

•

identifikujú faktory (premenné), ktoré vplývajú na priebeh pozorovaných či
skúmaných situácií a javov,

•

experimentujú so zmenami podmienok a vyslovujú závery z vlastného bádania,

•

vytvárajú si vlastné poznámky z prírodovednej aktivity a uvedomujú si ich význam pri
tvorbe záveru zo zrealizovanej činnosti,

•

majú osvojené základné prírodovedné pojmy, pričom ich vzájomne prepájajú a
vytvárajú vysvetlenia,

•

odlišujú vedeckú terminológiu od bežnej, hovorovej komunikácie,

•

chápu význam výsledkov vedy pre každodenný život a objektívne posudzujú pozitívne
a negatívne vplyvy vedy a technológií na prírodu a celkové životné prostredie,

•

citlivo pristupujú k živej prírode,

•

majú tendenciu vytvárať vysvetlenia,

dokážu meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak sú ovplyvňované logickou
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ČLOVEK A PRÍRODA
Prírodoveda
Časová dotácia
Ročník

3.

Štátny vzdelávací program

1

Školský vzdelávací program

1

Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk

Človek a príroda
Prírodoveda
2hodiny týždenne
Tretí
primárne vzdelanie ISCED 1
Denná
Slovenský

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací
predmet. Vo vyučovacom predmete Prírodoveda sa v 3. ročníku navršuje hodinová dotácia v
UP v ŠkVP o 1 hodinu týždenne. Na základe zvýšenej časovej dotácie sa mení kvalita výkonu
nasledovne:
- aktívnejší prístup žiakov k ochrane života a zdravia, aktivity v okolitej prírode, poznávanie
bylín v okolí ich význam úžitok, vytvorenie produktov z bylín – čaje, med púpavový, ochrana
zvierat, prikrmovanie vtákov vyučovaniu, postupné odbúravanie pasívneho nadobúdania
vedomostí,
Tematické okruhy
 Rastliny a huby
 Živočíchy
 Človek
 Neživá príroda a skúmanie prírodných javov
Metódy a formy práce
Odporúčame využívať v predmete Prírodoveda vyučovacie metódy:
-priameho prenosu poznatkov (živé rozprávanie, opis spojený s pozorovaním, vysvetľovanie,
besedu – dialogickú metódu, didaktické hry a metódu otázok a odpovedí)
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-sprostredkovaného prenosu poznatkov (pozorovanie prírodnín, pokus, demonštrácia)
-práce s textom ( práca s učebnicou, s pracovným zošitom a ďalšou literatúrou) a iné
aktivizujúce metódy (pojmová mapa, brainstorming atď.)
V edukačnom procese Prírodovedy by sa mala využívať nielen základná organizačná forma
vyučovacia hodina, ale aj exkurzia, vychádzka. Vyučovanie prírodovedy by malo byť
zážitkovým vyučovaním.
- motivačné rozprávanie a rozhovor, vysvetľovanie, manipulácia s predmetmi, diskusia,
didaktické hry, problémová metóda, demonštračná metóda, kooperatívne vyučovanie,
heuristická metóda, dramatizácia, výklad učiteľa, prezentačná metóda, projektové
vyučovanie, zážitkové vyučovanie, práca s detskou literatúrou, hravé čitateľské činnosti,
beseda, skupinová práca, samostatná práca,
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova - prelína sa počas celého školského roka
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Ochrana života a zdravia
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Finančná gramotnosť
Dopravná výchova
Učebnice
R. Dobiašová Ademe, Oĺga Kováčiková: Prírodoveda 3, pracovná učebnica ZŠ, detské
časopisy, knihy a encyklopédie z domácej a školskej knižnice, multimédiá, pracovné listy.
Hodnotenie žiakov
3. ročník: Žiaci sú hodnotení známkou. Aktivitu, samostatnosť, ústne a písomné odpovede,
pracovné listy, projekty, prípravu na vyučovanie hodnotíme priebežne slovne alebo známkou.
Na hodnotenie predmetu vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie
žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou
od 1.5.2011ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2011.
ČLOVEK A PRÍRODA
Prírodoveda
Časová dotácia
Ročník

4.

Štátny vzdelávací program

2

Školský vzdelávací program

0
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Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk

Človek a príroda
prírodoveda
2hodiny týždenne / 66 hodín ročne
štvrtý
primárne vzdelanie ISCED 1
denná
slovenský

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací
predmet.
Tematické okruhy
 Prírodné spoločenstvá
 Človek
 Neživá príroda a skúmanie prírodných javov
Metódy a formy práce
Odporúčame využívať v predmete Prírodoveda vyučovacie metódy:
-priameho prenosu poznatkov (živé rozprávanie, opis spojený s pozorovaním, vysvetľovanie,
besedu – dialogickú metódu, didaktické hry a metódu otázok a odpovedí)
-sprostredkovaného prenosu poznatkov (pozorovanie prírodnín, pokus, demonštrácia)
-práce s textom ( práca s učebnicou, s pracovným zošitom a ďalšou literatúrou) a iné
aktivizujúce metódy (pojmová mapa, brainstorming atď.)
V edukačnom procese Prírodovedy by sa mala využívať nielen základná organizačná forma
vyučovacia hodina, ale aj exkurzia, vychádzka. Vyučovanie prírodovedy by malo byť
zážitkovým vyučovaním.
- motivačné rozprávanie a rozhovor, vysvetľovanie, manipulácia s predmetmi, diskusia,
didaktické hry, problémová metóda, demonštračná metóda, kooperatívne vyučovanie,
heuristická metóda, dramatizácia, výklad učiteľa, prezentačná metóda, projektové
vyučovanie, zážitkové vyučovanie, práca s detskou literatúrou, hravé čitateľské činnosti,
beseda, skupinová práca, samostatná práca,
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova - prelína sa počas celého školského roka
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Ochrana života a zdravia
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Finančná gramotnosť
Dopravná výchova
Učebnice
R. Dobiašová Adame, Oĺga Kováčiková: Prírodoveda 4, pracovná učebnica ZŠ, detské
časopisy, knihy a encyklopédie z domácej a školskej knižnice, multimédiá, pracovné listy.
Hodnotenie žiakov
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4. ročník: Žiaci sú hodnotení známkou. Hodnotíme priebežne aktivitu, samostatnosť, ústne
a písomné odpovede/ práce, pracovné listy, projekty, prípravu na vyučovanie . Hodnotíme
slovne alebo známkou.
Na hodnotenie predmetu vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie
žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou
od 1.5.2011ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2011.

ČLOVEK A PRÍRODA
VLASTIVEDA
CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Vlastiveda v 3. a 4. ročníku má osobité, nezastupiteľné postavenie vzhľadom na
význam v utváraní predstáv o bezprostrednom mieste života žiakov (priestorový aspekt) a
historickom období, v ktorom žijú (časový aspekt). Svojím zameraním má za cieľ
podnecovať, motivovať žiakov na rozprávanie o danej téme (či už na základe vlastných
skúseností, podľa obrázka a i.) a v čo najväčšej miere využívať heuristický rozhovor a
zážitkové učenie.
Vlastivedné – motivačné poznávanie začína v 1. a 2. ročníku (prvouka) spoznávaním okolia
školy a bydliska a postojmi k spoločnosti,
pokračuje v 3. ročníku (Moja obec) a končí vo 4. ročníku (Objavné cesty po Slovensku).
Vlastiveda v 3. ročníku (Moja obec) je obsahovo naplnená emotívnym
(dobrodružným) poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov a celkovo dojmami z vlastnej
obce (okolie školy) v časových premenách jednotlivých ročných období (aj s aspektom
starostlivosti o bezpečnosť a zdravie). Nezastupiteľná je vlastivedná vychádzka, ktorá má
motivačno-heuristický charakter. Vybrané témy, napr. orientácia v okolí školy, sa odporúča
realizovať formou pozorovania mimo triedy, ak sú na to možnosti. Delí sa na spoznávanie
miestnej krajiny (jednoduchá práca s nákresmi) a orientáciu v čase (plynutie kalendárneho a
školského roka, významné sviatky počas roka, tradície a i.). Na ne nadväzuje rozprávanie o
doprave, o pamätihodnostiach. Osobitá pozornosť sa venuje pozorovaniu, skúmaniu prírody,
jej zložiek, ale rovnako aj pamiatok v okolitej krajine.
Vo 4. ročníku (Objavné cesty po Slovensku) žiaci spoznajú najvýznamnejšie a
najatraktívnejšie prvky, časti regiónov. Tieto cesty sa realizujú prostredníctvom „výletov“ od
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Tatier k Dunaju, od Dunaja k Hornádu, od Hornádu po Dunajec. Výlety po Slovensku sú
zamerané na zážitkové (názorné) spoznávanie regiónov. Dôraz je na práci s mapami,
príbehmi a ilustráciami. Mapy použité v 3. a 4. ročníku sú zamerané a prispôsobené
vyučovaniu vlastivedy. Každý zemepisný názov z textu nájdu žiaci na mape, obrázku aj
kresbe. Používajú sa veľmi jednoduché mapy, ktoré pri ústnom, či písomnom preverovaní
vedomostí pomáhajú žiakom (nič sa neučia naspamäť). Základ tvorí „Čítanie mapy – prstom
po mape“ a prerozprávanie príbehov podľa obrázkov.

CIELE PREDMETU
Žiaci:
•

skúmajú, pozorujú a bádajú v kraji, v ktorom žijú,

•

porozprávajú o svojej obci (mesto, dedina – o krajine svojho okolia) a určia jednotlivé
prvky – časti svojej obce,

•

orientujú sa v rodnom kraji pomocou svetových strán a významných objektov,

•

rozlišujú primerane vzťahy a väzby prírodného a spoločenského charakteru vo svojej
obci, doma i v škole,

•

použijú poznatky zo svojich pozorovaní a skúseností,

•

identifikujú a odlíšia, čo vytvorila príroda a čo človek,

•

rozprávajú o premenách prírody počas roka (vyhľadajú v kalendári významné dni),

•

ukážu na mape (prispôsobenej vlastivede v 4. ročníku) vybrané pohoria, jaskyne,
rieky, mestá a iné,

•

opíšu (pomocou obrázkov) pojmy, krajinu, pamiatky, ktoré už nie sú z ich
bezprostredného okolia,

•

prerozprávajú obsah povesti podľa výberu,

•

porozprávajú o významných historických udalostiach,

•

vedia čítať mapu a rozprávať podľa ilustrácií a fotografií

•

vypátrajú pútavé skutočnosti o rôznych častiach Slovenska,

•

porovnávajú jednotlivé oblasti so svojou obcou.
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ČLOVEK A PRÍRODA
Vlastiveda
Časová dotácia
Ročník
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Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk

Človek a príroda
Vlastiveda
1hodina týždenne
Prvý
primárne vzdelanie ISCED 1
Denná
Slovenský

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací
predmet.
Tematický okruh
 Moja obec
Metódy a formy práce
Vyučovacie metódy:
-priameho prenosu poznatkov (živé rozprávanie, opis spojený s pozorovaním, vysvetľovanie,
besedu – dialogickú metódu, didaktické hry a metódu otázok a odpovedí)
-sprostredkovaného prenosu poznatkov (pozorovanie okolia)
-práce s textom ( práca s učebnicou, s pracovným zošitom a ďalšou literatúrou) a iné
aktivizujúce metódy (pojmová mapa, brainstorming atď.)
V edukačnom procese Vlastivedy by sa mala využívať nielen základná organizačná forma
vyučovacia hodina, ale aj exkurzia, vychádzka. Vyučovanie Vlastivedy by malo byť
zážitkovým vyučovaním.
- motivačné rozprávanie a rozhovor, vysvetľovanie, manipulácia s predmetmi, diskusia,
didaktické hry, problémová metóda, demonštračná metóda, kooperatívne vyučovanie,
heuristická metóda, dramatizácia, výklad učiteľa, prezentačná metóda, projektové
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vyučovanie, zážitkové vyučovanie, práca s detskou literatúrou, hravé čitateľské činnosti,
beseda, skupinová práca, samostatná práca,
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova - prelína sa počas celého školského roka
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Ochrana života a zdravia
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Finančná gramotnosť
Dopravná výchova
Učebnice
Dudášová, Mäsiar, Muchováová Vlastiveda pre tretiakov -pracovná učebnica, detské
časopisy, knihy a encyklopédie z domácej a školskej knižnice, multimédiá, pracovné listy.
Hodnotenie žiakov
3. ročník: Žiaci sú hodnotení známkou. Aktivitu, samostatnosť, ústne a písomné odpovede/
práce, pracovné listy, projekty, prípravu na vyučovanie hodnotíme priebežne slovne alebo
známkou.
Na hodnotenie predmetu vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie
žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou
od 1.5.2011ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2011.
ČLOVEK A PRÍRODA
Vlastiveda
Časová dotácia
Ročník

4.

Štátny vzdelávací program

2
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0

Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk

Človek a príroda
Vlastiveda
2hodiny týždenne
Druhý
primárne vzdelanie ISCED 1
Denná
Slovenský
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Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací
predmet.
Tematické okruh
 Slovensko
Metódy a formy práce
Vyučovacie metódy:
-priameho prenosu poznatkov (živé rozprávanie, opis spojený s pozorovaním, vysvetľovanie,
besedu – dialogickú metódu, didaktické hry a metódu otázok a odpovedí)
-sprostredkovaného prenosu poznatkov (pozorovanie okolia)
-práce s textom ( práca s učebnicou, s pracovným zošitom a ďalšou literatúrou) a iné
aktivizujúce metódy (pojmová mapa, brainstorming atď.)
V edukačnom procese Prírodovedy by sa mala využívať nielen základná organizačná forma
vyučovacia hodina, ale aj exkurzia, vychádzka. Vyučovanie prírodovedy by malo byť
zážitkovým vyučovaním.
- motivačné rozprávanie a rozhovor, vysvetľovanie, manipulácia s predmetmi, diskusia,
didaktické hry, problémová metóda, demonštračná metóda, kooperatívne vyučovanie,
heuristická metóda, dramatizácia, výklad učiteľa, prezentačná metóda, projektové
vyučovanie, zážitkové vyučovanie, práca s detskou literatúrou, hravé čitateľské činnosti,
beseda, skupinová práca, samostatná práca,

Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova - prelína sa počas celého školského roka
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Ochrana života a zdravia
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Finančná gramotnosť
Dopravná výchova
Učebnice
Dudášová, Mäsiar, Kožuchová Vlastiveda pre štvrtákov -pracovná učebnica, detské časopisy,
knihy a encyklopédie z domácej a školskej knižnice, multimédiá, pracovné listy.
Hodnotenie žiakov
4. ročník: Žiaci sú hodnotení známkou. Hodnotíme priebežne aktivitu, samostatnosť, ústne
a písomné odpovede/ práce, pracovné listy, projekty, prípravu na vyučovanie . Hodnotíme
slovne alebo známkou.
Na hodnotenie predmetu vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie
žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou
od 1.5.2011ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2011.
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ČLOVEK A HODNOTY
NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Predmet náboženská výchova/náboženstvo v primárnom vzdelávaní podporuje
základné predpoklady kresťanských životných postojov a konania žiakov. Rozvíja duchovný
svet detí, umožňuje im prostredníctvom biblických príbehov poznávať Trojjediného Boha,
Božiu Matku Máriu a svätých. Poznatky, ktoré získavajú žiaci v tomto období, sú
predpokladom pre otvorenie sa životu s Ježišom Kristom aj prostredníctvom prijatia sviatosti
Eucharistie. Na podklade Božích prikázaní ich učí rozlišovať dobro od zla. Náboženská
výchova/náboženstvo v nich rozvíja komunikačné zručnosti, otvára ich chápaniu okolitého
sveta a vďačnosti za prijaté dary. Ovplyvňuje hodnotovú orientáciu žiakov, ktorá im pomáha
byť prospešnými rodine, spoločnosti a Cirkvi.

CIELE PREDMETU
Žiaci
•

získajú vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti človeka ako originálneho Božieho
stvorenia,

•

nadobudnú základné vedomosti o existencii a pôsobení Boha podľa učenia Katolíckej
cirkvi,

•

získajú vedomosti o živote Panny Márie a svätých, ktoré sú predpokladom náležitej
úcty k nim,

•

získajú vedomosti o vzniku a účinkovaní Cirkvi v dejinách i v dnešnom svete,

•

zorientujú sa v morálnych hodnotách, ktoré sú postavené na Desatore,

•

nadobudnú vhodné komunikačné zručnosti k vyjadrovaniu vlastných myšlienok a
citov,
ZŠ Skároš
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•

získajú spôsobilosť pre pravidelnú modlitbu, rozlišovanie dobra od zla, voľbu dobra
pre seba i iných.

ČLOVEK A HODNOTY
Náboženská výchova
Časová dotácia
Ročník

1.

Štátny vzdelávací program

1

Školský vzdelávací program

0

Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk

Človek a hodnoty
Náboženská výchova
1 hodina týždenne
Prvý
primárne vzdelanie ISCED 1
Denná
Slovenský

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací
predmet.
Tematické okruhy
 som na svete z lásky
 rodina – ohnisko lásky
 dar lásky
 moc života a lásky
 spoločenstvo lásky
Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy sa rozvíjajú a budujú prostredníctvom prierezových tém, ku
ktorým patrí
Osobnostný a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Ochrana života a zdravia
ZŠ Skároš
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Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Učebné zdroje
1.ročník: metodická príručka katolíckeho náboženstva pre prvý ročník základných škôl „Cesta
lásky“, vydaná Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom, n.o. (metodická príručka
obsahuje metodicky spracované témy, farebné obrazové prílohy a pracovné listy), možnosť
využitia pracovného zošita pre prvý ročník ZŠ vydaného Diecéznym katechetickým úradom
Nitrianskej diecézy,

Hodnotenie predmetu
Hodnotenie žiakov : Predmet náboženská výchova sa neklasifikuje. Pri praktických
aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností. Optimálne je slovné hodnotenie
so stručným komentárom k výkonu žiaka. Na vysvedčení sa píše absolvoval/a/.
Stratégie vyučovania (metódy a formy práce)
Výučba predmetu náboženská výchova má byť zaujímavá a stimulujúca. Má žiakov učiť
riešiť praktické otázky osobného a spoločenského života na základe morálnych princípov,
ktoré sú nemenné. Výučba má žiakov aktivizovať a pripraviť na život.
Vychováva nielen svojím obsahom učiva ale aj klímou triedy. Klíma jednotlivých tried
vytvára klímu celej školy. Výučba predmetu cielene posilňuje triednu i školskú klímu.
Metódy a formy práce vyplývajú zo vzdelávacích a výchovných potrieb žiakov, z ich veku
a životných skúseností. Vyučovanie prebieha v spojených triedach.
ČLOVEK A HODNOTY
Náboženská výchova
Časová dotácia
Ročník

2.

Štátny vzdelávací program

1

Školský vzdelávací program

0

Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk

Človek a hodnoty
Náboženská výchova
1 hodina týždenne
druhý
primárne vzdelanie ISCED 1
denná
slovenský

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací
predmet.
ZŠ Skároš
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Tematické okruhy
 Boh mi dôveruje
 Dôverujem bohu
 Dôvera v rodine
 Dôverujeme si navzájom
 Desatoro – pozvanie k slobode a k dôvere
 Pozvanie na hostinu

Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy sa rozvíjajú a budujú prostredníctvom prierezových tém, ku
ktorým patrí
Osobnostný a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Ochrana života a zdravia
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Učebné zdroje
2.ročník: metodická príručka katolíckeho náboženstva pre druhý ročník základných škôl
„Cesta lásky“, vydaná Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom, n.o. (metodická
príručka obsahuje metodicky spracované témy, farebné obrazové prílohy a pracovné listy),
možnosť využitia pracovného zošita pre druhý ročník ZŠ vydaného Diecéznym
katechetickým úradom Nitrianskej diecézy,
Hodnotenie predmetu
Hodnotenie žiakov : Predmet náboženská výchova sa neklasifikuje. Pri praktických aktivitách
je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností. Optimálne je slovné hodnotenie so
stručným komentárom k výkonu žiaka. Na vysvedčení sa píše absolvoval/a/.
Stratégie vyučovania (metódy a formy práce)
Výučba predmetu náboženská výchova má byť zaujímavá a stimulujúca. Má žiakov učiť
riešiť praktické otázky osobného a spoločenského života na základe morálnych princípov,
ktoré sú nemenné. Výučba má žiakov aktivizovať a pripraviť na život.
Vychováva nielen svojím obsahom učiva ale aj klímou triedy. Klíma jednotlivých tried
vytvára klímu celej školy. Výučba predmetu cielene posilňuje triednu i školskú klímu.
Metódy a formy práce vyplývajú zo vzdelávacích a výchovných potrieb žiakov, z ich veku
a životných skúseností. Vyučovanie prebieha v spojených triedach.
ČLOVEK A HODNOTY
Náboženská výchova
Časová dotácia
Ročník

3.

Štátny vzdelávací program

1

ZŠ Skároš

inovovaný Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program

Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk

0

Človek a hodnoty
Náboženská výchova
1 hodina týždenne
Tretí
primárne vzdelanie ISCED 1
Denná
Slovenský

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací
predmet.
Tematické okruhy
 Veriť Bohu
 Ježiš uzdravuje
 Ježiš nám odpúšťa
 Ježiš nás oslobodzuje
 Ježiš nás pozýva na hostinu
Prierezové témy
Medzipredmetové vzťahy sa rozvíjajú a budujú prostredníctvom prierezových tém, ku
ktorým patrí
Osobnostný a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Ochrana života a zdravia
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Učebné zdroje
3.ročník: metodická príručka katolíckeho náboženstva pre tretí ročník základných škôl „Cesta
lásky“, vydaná Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom, n.o. (metodická príručka
obsahuje metodicky spracované témy, farebné obrazové prílohy a pracovné listy), možnosť
využitia pracovného zošita pre tetí ročník ZŠ vydaného Diecéznym katechetickým úradom
Nitrianskej diecézy,
Hodnotenie predmetu
Hodnotenie žiakov : Predmet náboženská výchova sa neklasifikuje. Pri praktických aktivitách
je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností. Optimálne je slovné hodnotenie so
stručným komentárom k výkonu žiaka. Na vysvedčení sa píše absolvoval/a/.
Stratégie vyučovania (metódy a formy práce)
Výučba predmetu náboženská výchova má byť zaujímavá a stimulujúca. Má žiakov učiť
riešiť praktické otázky osobného a spoločenského života na základe morálnych princípov,
ktoré sú nemenné. Výučba má žiakov aktivizovať a pripraviť na život.
Vychováva nielen svojím obsahom učiva ale aj klímou triedy. Klíma jednotlivých tried
vytvára klímu celej školy. Výučba predmetu cielene posilňuje triednu i školskú klímu.
ZŠ Skároš

inovovaný Školský vzdelávací program

Metódy a formy práce vyplývajú zo vzdelávacích a výchovných potrieb žiakov, z ich veku
a životných skúseností. Vyučovanie prebieha v spojených triedach.

ČLOVEK A HODNOTY
Náboženská výchova
Časová dotácia
Ročník

4.

Štátny vzdelávací program

1

Školský vzdelávací program

0

Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk

Človek a hodnoty
Náboženská výchova
1 hodina týždenne / 33 hodín ročne
štvrtý
primárne vzdelanie ISCED 1
denná
slovenský

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací
predmet.
Tematické okruhy
 Cesta nádeje
 Biblia - slovo o nádeji
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
Mediálna výchova
Ochrana života a zdravia
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Učebné zdroje
ZŠ Skároš
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4.ročník: metodická príručka katolíckeho náboženstva pre štvrtý ročník základných škôl
„Cesta lásky“, vydaná Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom, n.o. (metodická
príručka obsahuje metodicky spracované témy, farebné obrazové prílohy a pracovné listy),
možnosť využitia pracovného zošita pre štvrtý ročník ZŠ vydaného Diecéznym
katechetickým úradom Nitrianskej diecézy,
Hodnotenie predmetu
Hodnotenie žiakov : Predmet náboženská výchova sa neklasifikuje. Pri praktických aktivitách
je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností. Optimálne je slovné hodnotenie so
stručným komentárom k výkonu žiaka. Na vysvedčení sa píše absolvoval/a/.
Stratégie vyučovania (metódy a formy práce)
Výučba predmetu náboženská výchova má byť zaujímavá a stimulujúca. Má žiakov učiť
riešiť praktické otázky osobného a spoločenského života na základe morálnych princípov,
ktoré sú nemenné. Výučba má žiakov aktivizovať a pripraviť na život.
Vychováva nielen svojím obsahom učiva ale aj klímou triedy. Klíma jednotlivých tried
vytvára klímu celej školy. Výučba predmetu cielene posilňuje triednu i školskú klímu.
Metódy a formy práce vyplývajú zo vzdelávacích a výchovných potrieb žiakov, z ich veku
a životných skúseností. Vyučovanie prebieha v spojených triedach.
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ČLOVEK A SVET PRÁCE
PRACOVNÉ VYUČOVANIE
CHARAKTERISTKA PREDMETU
Pracovné vyučovanie na primárnom stupni vzdelávania je zamerané na široké spektrum
pracovných činností a technológií založených
na tvorivej tímovej spolupráci. Technickým vzdelávaním sú žiaci vedení k získaniu
základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. Vzdelávací obsah
predmetu pracovné vyučovanie prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov.
Predmet je zameraný na rozvoj praktických pracovných zručností a doplňuje celé základné
vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v
spoločnosti.

CIELE PREDMETU
Žiaci
•

rozlíšia rôzne prírodné a technické materiály a ich význam pre človeka,

•

pochopia techniku ako nástroj na riešenie problémov reálneho života,

•

spoznajú základné vlastnosti materiálov a možnosti ich použitia v praxi,

•

získajú poznatky o pracovných činnostiach vo vybraných povolaniach a profesiách,

•

spoznajú ľudové tradície, remeslá a zhotovia tradičné produkty,

•

upevnia svoje kladné morálne a vôľové vlastnosti pri riešení technických problémov,

•

pracujú a riadia pracovnú činnosť v tíme,

•

narábajú s jednoduchým náradím na opracovanie materiálov bezpečne a dodržiavajú
hygienu práce,
ZŠ Skároš
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•

navrhujú vlastnú predstavu pri konštruovaní jednoduchých statických a pohyblivých
modelov, poznajú zásady stolovania a prípravy jednoduchých pokrmov.

ČLOVEK A SVET PRÁCE
Pracovné vyučovanie
Časová dotácia
Ročník

3.- 4.

Štátny vzdelávací program

1

Školský vzdelávací program

0

Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk

Človek a svet práce
Pracovné vyučovanie
1 hodina týždenne
tretí, štvrtý
primárne vzdelanie ISCED 1
Denná
Slovenský

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací
predmet.
Tematické okruhy
 Človek a práca
 Tvorivé využitie technických materiálov
 Základy konštruovania
 Stravovanie a príprava pokrmov
 Ľudové tradície a remeslá
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
ZŠ Skároš
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Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
Ochrana života a zdravia
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Finančná gramotnosť
Učebné zdroje
Knihy a encyklopédie z domácej a školskej knižnice, multimédiá, pracovné listy.

Hodnotenie predmetu
3.– 4. ročník: Žiaci sú hodnotení slovne. Aktivitu, tvorivosť, samostatnosť, pracovné činnosti
hodnotíme priebežne slovne. ?????????????
Stratégie vyučovania (metódy a formy práce)
- motivačné rozprávanie a rozhovor, didaktické hry, problémová metóda, demonštračná
metóda, kooperatívne vyučovanie, heuristická metóda, dramatizácia, výklad učiteľa,
brainstorming, skupinové a kooperatívne vyučovanie
- základom výchovno-vzdelávacieho procesu etickej výchovy je zážitkové učenie, ktoré
učiteľ v jeho technikách, cvičeniach a aktivitách prispôsobuje veku žiakov a situácii
v žiackom kolektíve. Pracovné vyučovanie učí žiakov riešiť praktické činnosti, získavať
zručnosti. Výučba má žiakov aktivizovať a pripraviť na život.

ZŠ Skároš
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UMENIE A KULTÚRA
HUDOBNÁ VÝCHOVA
CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Primárna hudobná edukácia predstavuje kontinuálne, systémové a cieľavedomé pokračovanie
predprimárnej hudobnej výchovy. Hudobná výchova v základnej škole je predmetom
umelecko-výchovným, činnostným, kde sa na báze hudobných hrových činností žiaci učia
orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne muzicírovanie a
postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie v oblasti hudby a umenia.
Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na vrodené predpoklady
detí ich spontánnosť, sklony k hravosti, na ich schopnosť celostného vnímania obrazov a
modelov okolitého sveta. Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského
experimentovania, zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu a
prostriedkom žiakovej hudobnej expresie, ktorá podporuje ich hudobnú sebarealizáciu v
komplexe aktívnych aj receptívnych hudobných činností. Hudobné činnosti predstavujú
najrozmanitejšie formy kontaktu žiaka s hudbou, dávajú možnosť spájať hudbu so slovom,
obrazom, pohybom, hrou na elementárnych hudobných nástrojoch. Hudobné činnosti tvoria
základný prostriedok na rozvíjanie hudobných i kľúčových kompetencií žiakov. Hudobné
činnosti nie sú izolované, ale v reálnej praktickej podobe sa vzájomne dopĺňajú, podporujú aj
s inými mimohudobnými činnosťami a zmysluplne sa integrujú. Hudobný materiál a hudobné
činnosti sú kľúčovým prostriedkom na osvojenie si hudobno-teoretických poznatkov. Tie si však
žiaci osvojujú postupne a nadobudnuté vedomosti sú výsledkom aktívnych hudobných

činností, z ktorých vyplývajú. Teoretické poznatky a vedomosti sú dôležité len do tej miery,
do akej sú nevyhnutné pre aktívny hudobný prejav žiakov, chápanie základných zákonitostí
hudby a prácu s hudobným materiálom.
ZŠ Skároš
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CIELE PREDMETU
•

rozvíjať hudobné kompetencie dieťaťa mladšieho školského veku,

•

rozvíjať kultivovaný rečový, hlasový, pohybový prejav v spojení s hudbou,

•

vychovávať aktívneho a vnímavého interpreta a percipienta hudby,

•

naučiť žiaka orientovať sa vo svete hudobného umenia,

•

rozvíjať emocionálny svet a hudobný vkus žiaka mladšieho školského veku,

•

v rámci stanovených cieľov z hudobnej výchovy využívať integratívne prístupy a
prieniky s ostatnými vyučovacími predmetmi v primárnej edukácii,

•

viesť žiakov k samostatnej práci a hudobnej tvorivosti.

UMENIE A KULTÚRA
Hudobná výchova
Časová dotácia
Ročník

1. – 4.

Štátny vzdelávací program

1

Školský vzdelávací program

0

Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk

Umenie a kultúra
Hudobná výchova
1 hodina týždenne
prvý, druhý, tretí, štvrtý
primárne vzdelanie ISCED 1
Denná
Slovenský

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací
predmet.
Tematické okruhy
 hlasová činnosť
 inštrumentálne činnosti
 percepčné činnosti – aktívne počúvanie
 hudobno - pohybové činnosti
 hudobno- dramatické činnosti
ZŠ Skároš
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 hudobno - vizuálne činnosti
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
Ochrana života a zdravia
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Finančná gramotnosť
Učebnice
Kopinová, Ružičková, Damboráková: Hudobná výchova pre 1., 2., 3., 4. ročník
CD -Zborník slovenských piesní, Škola hrou, Spievanky- vybranky, CD – k učebniciam,
multimédia
Hodnotenie žiakov
1.– 4. ročník: Žiaci sú hodnotení slovne. Aktivitu a vokálno–inštrumentálne činnosti
hodnotíme priebežne slovne. ??????????
Stratégie vyučovania (metódy a formy práce)
- motivačné rozprávanie a rozhovor, didaktické hry, problémová metóda, demonštračná
metóda, kooperatívne vyučovanie, heuristická metóda, dramatizácia, výklad učiteľa,

ZŠ Skároš
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UMENIE A KULTÚRA
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Výtvarná výchova v primárnom vzdelávaní vychádza zo spontánneho detského prejavu. Žiaci
prostredníctvom výtvarných činností, hravou formou spoznávajú vyjadrovacie prostriedky
vizuálnych umení (kresby, maľby, plastiky). Formou výtvarných činností (kreslenia,
maľovania, priestorového a objektového vytvárania) sa stretávajú so svetom navrhovania
dizajnu, architektúry, fotografie, videa a filmu. Aktívnu prácu s materiálom a nástrojmi nie je
možné nahradiť formou pracovných zošitov – všetky ostatné didaktické formy, ako
používanie učebnice, edukačných materiálov, premietanie filmov a pod. sú len doplnkovými
aktivitami (v rámci motivácie alebo následných ukážok). Výtvarná výchova zahrňuje aj prácu
s vizuálnymi prostriedkami prostredníctvom počítača. Od žiakov očakávame najmä
uplatnenie jeho predstavivosti a fantázie; nie napĺňanie dopredu očakávaných výsledkov.
Výtvarná výchova je založená na tvorivosti žiaka – na rozvíjaní jeho vlastných nápadov a
koncepcií. Zručnosti (ovládanie nástrojov a techník) sú podriadené tvorivosti – prednosť má
vymýšľanie, od námetu až po realizáciu formy. Očakávané sú vlastné riešenia žiakov, nie
presné plnenie úloh.
Výtvarná výchova obsahuje aj prvky, ktoré ju prepájajú s inými vyučovacími
predmetmi, napr. s pracovným vyučovaním (zručnosti v ovládaní nástrojov a v spracovaní
materiálov), s hudobnou výchovou (tvorivé reagovanie na zvukové podnety), prírodovedou a
vlastivedou (reakcie na prostredie, prírodné javy, históriu a pod.), s IKT, s matematikou
(porovnávanie, mierka, počet a pod.) s geometriou (tvar). Niektoré témy je možné, podľa
uváženia učiteľa prepájať s témami týchto predmetov.
ZŠ Skároš
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Žiaci sú veku prístupnou formou uvádzaní do znalosti súčasného umeleckého
vyjadrovania sveta, do súčasnej vizuálnej kultúry i kultúrnej tradície. Získavajú dôležité
kompetencie porozumenia svetu, ktorý je ich každodennou skúsenosťou.

CIELE PREDMETU
Žiaci
• rozvíjajú svoju predstavivosť a fantáziu,
•

rozvíjajú si pozorovacie schopnosti,

•

spoznávajú základné prostriedky výtvarného vyjadrovania,

•

rozvíjajú tvorbu vlastných myšlienkových konceptov a ich formálnu a technickú
realizáciu,

•

osvojujú si základné zručnosti pri práci s nástrojmi a materiálmi,  poznávajú
umelecké diela a svoj zážitok z nich výtvarne vyjadrujú,

•

osvojujú si základné kultúrne postoje.

UMENIE A KULTÚRA
Výtvarná výchova
Časová dotácia
Ročník

1.- 2.

Štátny vzdelávací program

2

Školský vzdelávací program

0

Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk

Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
2 hodiny týždenne
prvý, druhý
primárne vzdelanie ISCED 1
Denná
Slovenský

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací
predmet.
Tematické okruhy
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 výtvarné vyjadrovacie prostriedky
 rozvoj fantázie a estetické podnety
 podnety moderného výtvarného umenia
 výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia
 škola v galérii
 podnety architektúry
 podnety fotografie
 podnety videa a filmu
 podnety dizajnu a remesiel
 podnety poznávania sveta
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
Ochrana života a zdravia
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Finančná gramotnosť
Učebné zdroje
 ukážky výtvarných prác, ukážky umenia
 obrázkový a fotografický materiál
 ilustrácie rozprávkových knižiek
 hračky, maňušky, predmety dennej potreby
 prezentácie
 učebnice výtvarnej výchovy
Hodnotenie predmetu:
Na hodnotenie predmetu vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie
žiakov základnej školy. Výtvarnú
výchovu hodnotíme slovne. Hodnotíme
aktivitu, samostatnosť, kreativitu, prístup k jednotlivým činnostiam, schopnosť zorganizovať
si prácu a výsledok tvorivej činnosti. ????????
UMENIE A KULTÚRA
Výtvarná výchova
Časová dotácia
Ročník

3.-4.

Štátny vzdelávací program

1

Školský vzdelávací program

0

Vzdelávacia oblasť

Umenie a kultúra
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Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk

Výtvarná výchova
1 hodina týždenne
tretí, štvrtý
primárne vzdelanie ISCED 1
denná
slovenský

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací
predmet.
Tematické okruhy
 výtvarné vyjadrovacie prostriedky
 rozvoj fantázie a estetické podnety
 podnety moderného výtvarného umenia
 výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia
 škola v galérii
 podnety architektúry
 podnety fotografie
 podnety videa a filmu
 podnety dizajnu a remesiel
 podnety poznávania sveta
Prierezové témy
Osobnostný a sociálny rozvoj
Environmentálna výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke
Ochrana života a zdravia
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Finančná gramotnosť
Učebné zdroje
 ukážky výtvarných prác, ukážky umenia
 obrázkový a fotografický materiál
 ilustrácie rozprávkových knižiek
 predmety dennej potreby
 prezentácie
 učebnice výtvarnej výchovy
Hodnotenie predmetu:
Na hodnotenie predmetu vychádzame z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie
žiakov základnej školy. Výtvarnú
výchovu hodnotíme slovne. Hodnotíme
aktivitu, samostatnosť, kreativitu, prístup k jednotlivým činnostiam, schopnosť zorganizovať
si prácu a výsledok tvorivej činnosti.
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ZDRAVIE A POHYB
TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

CHARAKTERISTIKA PREDMETU
Zameranie telesnej a športovej výchovy v primárnom vzdelávaní je dominantne
upriamené na telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím prispieva k upevňovaniu
zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná a športová
výchova poskytuje elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybových aktivít
a športu, významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, k
formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj dôležitú kompenzačnú funkciu v
procese edukácie.
Svojím zameraním má telesná a športová výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci
vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum
pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému formovaniu osobnosti s akcentom
na hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne
ovplyvňuje zdravotný stav žiakov.
Vzdelávací štandard má tri základné časti: Zdravie a zdravý životný štýl, Telesná
zdatnosť a pohybová výkonnosť a Športové činnosti pohybového režimu. Tieto časti
zohľadňujú pohybovo a zdravotne orientovanú koncepciu telesnej a športovej výchovy. Časť s
názvom Športové činnosti pohybového režimu je členená na základné tematické celky a pre
jednoduchšiu orientáciu učiteľa je navrhnutá odporúčaná časová dotácia pre základné
pohybové zručnosti (30 %), manipulačné, prípravné a športové hry (30 %), hudobnopohybové a tanečné činnosti (15 %), psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia (10
%) a aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti (15 %).
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Základnou organizačnou formou je 45 minútová vyučovacia hodina a zúčastňujú sa jej
všetci žiaci zaradení do I. a II. zdravotnej skupiny, prípadne III. zdravotnej skupiny
(integrované vyučovanie). Žiaci so zdravotným oslabením, zdravotným postihnutím (III.
zdravotná skupina) sa môžu vyučovať samostatne v oddelení zdravotnej telesnej výchovy,
pričom obsah vyučovania sa realizuje podľa samostatných vzdelávacích programov.

CIELE PREDMETU
Žiaci:
•

získajú poznatky o vplyve pohybu na zdravie a vnímajú pohybovú aktivitu ako
prostriedok upevňovania zdravia,

•

osvoja si základné vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu,

•

majú vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových
možnostiach,

•

nadobudnú pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám a športu,

•

uplatňujú zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti,

•

majú kultivovaný pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,

•

osvoja si základné pohybové zručnosti súvisiace s vykonávaním základných
lokomócií, nelokomočných pohybových zručností a vybraných športov,

•

prostredníctvom vhodných telesných cvičení si rozvíjajú pohybové schopnosti pre
optimálny rozvoj zdravotne orientovanej telesnej zdatnosti,

•

chápu význam diagnostiky v telesnej výchove ako prostriedku pre získanie informácií
o úrovni vlastnej telesnej zdatnosti.

ZDRAVIE A POHYB
Telesná a športová príprava
Časová dotácia
Ročník

1.-4.

Štátny vzdelávací program

2

Školský vzdelávací program

0

ZŠ Skároš

inovovaný Školský vzdelávací program

Vzdelávacia oblasť
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk

Zdravie a pohyb
Telesná a športová výchova
2 hodiny týždenne / 66 hodín ročne
prvý, druhý, tretí, štvrtý
primárne vzdelanie ISCED 1
denná
slovenský

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací
predmet.
Tematické okruhy
 zdravie a zdravý životný štýl
 telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť
 základné pohybové zručnosti
 manipulačné, prípravné a športové hry
 hudobno – pohybové a tanečné činnosti
 psychomotorické a zdravotne orientované cvičenia a hry
 aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti
Prierezové témy
Environmentálna výchova - naučiť sa vnímať vzťahy medzi človekom a jeho
životným prostredím vo svojom okolí
Mediálna výchova - osvojovanie mediálnych kompetencií
Dopravná výchova - získať základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané
na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách
Ochrana života a zdravia - spolupracovať v skupine
Osobnostný a sociálny rozvoj
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra
Hodnotenie žiakov
1.-4. ročník: Žiaci budú hodnotení slovne za zvládnutie primeranej úrovne
športových vedomostí, zručností a návykov a za pozitívny postoj a aktívny prístup
k pohybovej aktivite.????????
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7)

Učebný plán :

Vzdelávacia oblasť

Vyučovací predmet
Slovenský jazyk a literatúra

Jazyk a komunikácia
SJL
Anglický jazyk
Matematika a práca s
informáciami
Človek a príroda

Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Človek a svet práce
Umenie a kultúra

Zdravie a pohyb

ANJ
Matematika
MAT
Informatika
IFV
Prvouka
PVO
Prírodoveda
PDA
Vlastiveda
VLA
Etická výchova/náboženská výchova/náboženstvo
NBV/ETV
Pracovné vyučovanie
PVC
Hudobná výchova
HUV
Výtvarná výchova
VYV
Telesná a športová výchova
TSV

ZŠ Skároš

inovovaný Školský vzdelávací program

ZŠ Skároš Školská 251
RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN
pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským

2021/2022
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Vyučovací predmet
Slovenský jazyk
a literatúra
Anglický jazyk
Matematika

Matematika a práca s
informáciami

Informatika

Človek a príroda

Prvouka
Prírodoveda

Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Človek a svet práce
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb

Vlastiveda
Etická/ náboženská
výchova
pracovné vyučovanie
hudobná výchova
Výtvarná výchova
Telesná a športová
výchova
Základ
Voliteľné hodiny spolu
Spolu

1.
9

Ročník
2.
3.
4.
8+1 7
7

spolu
31+1

1
1
3
3
6+2
4+1 4+1 4+1 4+1 16+4
1

1

2

1+1

2

3
3+1

1

1
1

2
1

3
4

1
2

1
2

1
1
1

1
1
1

2
4
6

2

2

2

2

8

20
2
22

20
3
23

23
2
25

25
1
26

88
8
96

1

1

2

Poznámky:
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Disponibilné hodiny v učebnom pláne využijeme na zvýšenie hodinovej dotácie
existujúceho predmetu a na vytvorenie nepovinného predmetu anglický jazyk. Pri návrhu
rozdelenia voliteľných /disponibilných/ hodín naša škola vychádza z úrovne požadovaných
výsledkov žiakov 1. stupňa.
Týmto spôsobom sa snažíme dosiahnuť, aby žiak aj učiteľ mali vytvorený priestor na
rozvoj kľúčových kompetencií žiaka v súlade so školskou reformou. Tiež nám záleží na
budovaní kladného vzťahu žiakov ku škole, k vzdelávaniu ako takému a ich potrebe zažiť
pocit úspechu.

1. Štátny vzdelávací program je vyznačený čiernou a školský vzdelávací program
červenou farbou
2. Pri zostavovaní učebného plánu ŠkVP sme zohľadňovali:
 súlad so ŠVP a jeho pokyny,
 potreby súčasnej doby,
 ciele vzdelávania podľa ŠkVP,
 materiálne podmienky, organizačné a personálne možnosti školy.
3. Delenie na skupiny budeme realizovať v zmysle platnej legislatívy v predmetoch
náboženská výchova, etická výchova,
4. Voliteľné (disponibilné) hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho .
programu. Voliteľné (disponibilné) hodiny je možné využiť na:
a. vyučovacie predmety, ktoré rozširujú a prehlbujú obsah predmetov zaradených do
štátneho vzdelávacieho programu;
b. vyučovacie predmety, ktoré si škola sama zvolí a sama si pripraví ich obsah,
vrátane predmetov vytvárajúcich profiláciu školy a experimentálne overených
inovačných programov zavedených do vyučovacej praxe;
c. vyučovacie predmety, ktorých obsah je doplnením vyučovacieho predmetu pre
žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí nemôžu napredovať v
rámci bežných vyučovacích hodín a ktorí postupujú podľa individuálnych
vzdelávacích programov;
d. špecifické vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími
potrebami.
5. Disponibilné hodiny v učebnom pláne sme využili na zvýšenie hodinovej dotácie
existujúceho predmetu MAT a SJL,PDA kde sme posilnili kvalitu výkonu v rámci
vzdelávacieho štandardu. Pridaná hodina slúži na posilnenie, upevnenie učiva.
Zvýšenie hodinovej dotácie sme využili na vytvorenie predmetu Anglický jazyk
s cieľom pripraviť žiakov na cudzí jazyk, ktorý bude od tretieho ročníka povinný.
6. Rozdelenie hodín do ročníkov je v súlade s RUP platným od 1.9.2015.
7. Vyučovacia hodina má 45 minút.
8. Na vyučovanie predmetu náboženská výchova, alebo etická výchova možno spájať
žiakov rôznych tried a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak si žiak
vyberie predmet, navštevuje ho bez zmeny počas celého školského roka.
9. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola v prípade zistených odlišností zohľadní žiakovi
ich kompenzáciu spravidla v priebehu jedného školského roku.
10. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným
znevýhodnením, ktorí môžu byť v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s
uplatnením špecifík podľa bodu 16. Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným
znevýhodnením
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PRIEREZOVÉ TÉMY
Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu. Povinnou súčasťou
obsahu vzdelávania sú prierezové témy, ktoré sa prelínajú cez obsahové vzdelávacie oblasti.
Prierezové tematiky sa realizujú na našej škole spravidla ako integrovaná súčasť
vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných vyučovacích predmetov. Prierezové
témy sú uvedené v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch jednotlivých predmetov.
Prierezové témy a ich skratky iŠkVP od šk. roku 2015/2016
Číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Názov
Osobnostný a sociálny rozvoj
Enviromentálna výchova
Mediálna výchova
Multikultúrna výchova
Regionálna výchova a ľudová kultúra
Ochrana života a zdravia
Dopravná výchova
Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Skratka
OSR
ENV
MDV
MUV
RLK
OZO
DOV
VMR

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PRIEREZOVÝCH TÉM , ICH REALIZÁCIA
V PODMIENKACH ŠKOLY
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA
Multikultúrna výchova je zaradená do obsahu vzdelávania s ohľadom na slovenské
kultúrne prostredie, kde po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného,
náboženského a kultúrneho pôvodu. Tradičná kultúrna rozmanitosť sa pritom v súčasnosti
ešte prehlbuje vďaka viacerým trendom, ktoré sa často zastrešujú pojmom globalizácia.
Jedným z týchto trendov, ktorý výrazne zvyšuje rozmanitosť kultúr na Slovensku, je migrácia
príslušníkov vzdialenejších a doposiaľ nepoznaných kultúr a subkultúr. Multikultúrnosť
slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné spolunažívanie rôznych skupín
obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, ktoré sa
prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie.
Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote
vystavení rôznym kultúrnym vplyvom a v čoraz väčšej miere sa budú dostávať do kontaktu
s príslušníkmi iných kultúr. Preto jej potrebné, aby boli na tieto výzvy pripravení, a aby boli
schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo svojom okolí.
Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto výchovné a vzdelávacie pôsobenie
zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu
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kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho
správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na to,
aby škola a školské vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci
rovnakú príležitosť rozvíjať svoj potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry,
históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokážu
s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať.
Multikultúrna výchova sa prirodzene začleňuje pomocou vhodných príkladov aj
do prírodovedných predmetoch či pri výučbe slovenského jazyka, ale i vo vyučovaní
hudobnej výchovy a výtvarnej výchovy.
Prierezová téma sa vyučuje hlavne v týchto predmetoch : SJL, ETV, NAB, ANJ, HUV,
VYV, VLA.
Hlavné ciele prierezovej témy pre primárne vzdelávanie :
- viesť žiakov ku kultúrnemu sebauvedomovaniu, k vnímaniu vlastných emocionálnych
a sociálnych väzieb na kultúru blízkeho i vzdialenejšieho okolia
- podporovať ich sebavedomie a uplatnenie v skupine, motivovať k tvorivosti v interakcii s
druhými ľuďmi, hlavne so sociálne slabšími
- podnecovať záujem a zvedavosť o okolie
- viesť žiakov k pochopeniu a rešpektovaniu faktu kultúrnej rozmanitosti
- rozvíjať poznanie kultúr, s ktorými žiaci prichádzajú do styku, alebo v blízkej budúcnosti
môžu prísť so styku
Metódy a formy práce
Pre MUV sú vhodné hlavne zážitkové a skúsenostné metódy. Formy realizácie MUV úzko
súvisia s jej cieľmi. Realizujeme ich prostredníctvom vyučovacích hodín, besied, výchovných
koncertov, spoločnými kultúrnymi podujatiami. Pri realizácii MUV je nevyhnutné
rešpektovať lokálne podmienky a je vhodné spolupracovať s inými verejnými, štátnymi
i mimovládnymi organizáciami.
Obsahový a výkonový štandard
Tematické okruhy vychádzajú z aktuálnej situácie na škole, reflektujú aktuálne dianie v
mieste školy, súčasnú situáciu v spoločnosti. Naša Škola sa nachádza v regióne kde sa žiaci
môžu stretnúť s Rómami, Maďarmi. Tomu je prispôsobený obsah aj ciele MUV.
Tematický celok
Kultúrna diferenciácia

Téma
Rozdielnosť kultúr
Spolunažívanie

Medziľudská tolerancia
História iných kultúr

Výkonový štandard
Vnímať vlastné emocionálne
a sociálne väzby na kultúru
blízkeho i vzdialeného okolia
Tolerovať postoje
k nositeľom iných kultúr, ale
zároveň zachovávať
povedomie našej kultúry
Poskytnúť
podnety
pre
zažitie mnohorakosti sveta,
podnecovať záujem o oklie
Poznať kultúry, s ktorými
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Ľudské vzťahy

Etnický pôvod

Multikulturalita

žiaci prichádzajú do styku
Zvyky a tradície iných kultúr Pochopiť a rešpektovať fakt
kultúrnej rozmanitosti
Komunikácia v skupine
Rozvíjať sebavedomie
a uplatnenie v skupine,
motivovať k interakcii
s druhými ľuďmi
Práva jednotlivcov a skupín
Rozvíjať sebareflexiu, viesť
k uvedomovaniu si koreňov
a premien vlastnej kultúrnej
identity
Vzťahy v škole
Uplatňovať princíp slušného
správania, chápať význam
kvality vzťahov na
harmonický rozvoj osobnosti
Diskriminácia
Byť tolerantný, empatický,
vžiť sa do role druhého
človeka
Etnické skupiny
Poznať rôzne etnické
skupiny, ktoré žijú na
Slovensku a v Európe
Národná identita
Vymenovať symboly
národnej identity, vedieť
zásady ich používania,
poznať symboly rôznych
sociokultúrnych skupín
Vzťah kultúr
Spoznávať multikulturalitu
v globalizovanom svete
dnešného sveta a jej
predpokladaný vývoj v
budúcnosti
Spolupráca s inými kultúrami Spoznávať špecifické rysy
jazykov a ich rovnocennosť.
Chápať význam využívania
cudzieho jazyka ako nástroja
dorozumenia a celoživotného
vzdelávania sa.

Aktivity školy: koncerty, výchovné programy, besedy, literárna tvorba, zážitkové učenie,
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MEDIÁLNA VÝCHOVA
Žiaci sú už na základnej škole vystavení vplyvom médií – nielen elektronických ale aj
tlačených , rôznych časopisov. Veľa času venujú televízii a počítačom. Mnohí žiaci nedokážu
ich obsah selektovať, preto sa čoraz viac do popredia dostáva potreba rozvíjať u žiakov
mediálnu kompetenciu, ktorá by umožnila žiakom osvojiť si stratégie kompetentného
zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty,
čo znamená, že učiteľ by mal viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá
fungovania „mediálneho sveta“, primerane veku sa v ňom orientovali.
Formovať schopnosť detí primerane veku posudzovať mediálne šírené posolstvá,
objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež
ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich
zodpovedným prístupom eliminovať.
Žiaci by mali získať spôsobilosť zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a
ich produkty, mali by mať schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá,
objavovať v nich to hodnotné s pozitívne. Prierezová téma sa môže uplatniť v takmer
všetkých predmetoch školy, hlavne v slovenskom jazyku v Prvouke ale aj v iných
predmetoch.
V podmienkach základnej školy chceme klásť zvýšený dôraz klásť na optimálne využívanie
odbornej učebne informatiky, je potrebné kontrolovať a usmerňovať žiakov v prístupe na
internet, naučiť ich optimálne využívať veľké množstvo dostupných informácií.
Každý pedagogický pracovník by mal vedieť v edukačnom procese aktuálne reagovať
na rôzne mediálne správy a informácie týkajúce sa edukačnej činnosti a učiva jednotlivých
predmetov.
Ciele mediálnej výchovy
Za primárnym cieľom MDV, ktorým je žiakov kompetentne zaobchádzať s médiami stoja
ďalšie /sekundárne/ ciele :
a/ na kognitívnej úrovni ide o rozvoj vedomostí a schopností žiakov
- poznať jednotlivé druhy médií ich funkcie, odlišnosti spoločenské aspekty fungovania
- diferencovane využívať média a ich produkty podľa kvality
b/ na úrovni psychomotorickej ide o rozvoj zručností žiakov
- aktívne využívať média v procese komunikácie
- obsluhovať technické zariadenia a nové technológie médií
c/ na afektívnej úrovni ide o rozvoj postojov žiakov
- zaujímať kladný postoj k mediálnym produktom, ktoré poskytujú pozitívne hodnotové
orientácie pre život človeka
- odmietať mediálne obsahy, ktoré odporujú etickým normám, prinášajú deformovaný
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pohľad na hodnoty
Vzťah mediálnej výchovy k vzdelávacím oblastiam
Jazyk a komunikácia
Slovenský jazyk a literatúra
Anglický jazyk

- zaoberá sa vnímaním hovoreného
i písaného prejavu
- podporuje osvojenie základných pravidiel
verejnej komunikácie, dialógu
- využíva tlačené, elektronické média ako
zdroj informácií o prírode, vlasti

Príroda a spoločnosť
Vlastiveda
Prírodoveda
Človek a hodnoty
Etická výchova
Umenie a kultúra
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Matematika a práca s informáciami
Matematika
Informatická výchova

- učí pozorovať, citlivo vnímať a hodnotiť
rôzne mediálne programy
- poukazuje na vnímanie špecifickej „reči“,
ktoré média používajú, ich kombinácie,
nielen prostredníctvom jazyka, ale
i obrazmi a zvukmi
- zaoberá sa využívaním tlačených
i digitálnych dokumentov ako zdroj
informácií
- pozornosť obracia k vecnej správnosti
Správy

Metódy a formy práce
Úlohou učiteľa je podnecovať žiakovo samostatné kritické uvažovanie vo vzťahu k médiám
a ic produktom, pričom žiakovi poskytne orientácie, ktoré usmernia tento proces. Medzi
dôležité princípy výučby MDV patrí zážitkovosť, aktívnosť, komunikatívnosť. Učiteľ využíva
názorno-demonštračné a praktické metódy. Odporúča sa vizuálna a akustická demonštrácia,
analýza mediálnych produktov, dramatizácia.
Realizácia MDV
Realizáciu MDV na prvom stupni uskutočňujeme integráciou v základných vyučovacích
predmetoch.
Na prvom stupni nie sú témy rozpracované pre jednotlivé ročníky, ale pre celé primárne
vzdelávanie. Učiteľ si vyberá z daných tém a integruje ich do základných vyučovacích
predmetov.
Mediálna výchova 1. 4. ročník
Vyučovacie predmety

Téma
Základné druhy
médií

Obsahový štandard
- tlačené, elektronické,
digitálne

Mediálna mapa

-aké média sa

SJL, MAT, VLA, PDA, IFV, VYV, HUV, ANJ

Výkonový štandard
- rozdeliť média na tlačené / knihy, časopisy/,
elektronické / rozhlas, tv, film, internet/,
digitálne / CD-ROM, DVD/
- určiť média s ktorými prichádza žiak do
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Môj deň
s médiami
Práca s médiami
Zahrajme sa
Násilie v médiách
Rozprávka

Rozprávkový
hrdina
Reklama
Hudba a médiá
Počítačové hry

Internet

nachádzajú v tvojej
izbe, dome
- reflexia vlastného
mediálneho konzumu
- vyhľadanie
informácií, hodnotenie
a porovnávanie textov
- hlásateľ, moderátor,
redaktor, komentátor

styku

- zamyslieť sa nad významom médií vo
vlastnom živote, nad dôvodmi ich využívania
- ovládať činnosti spojené so získavaním
informácií, založené na analýze, hodnotení
mediálnych textov
- žiak vie kde pracuje hlásateľ, moderátor,
redaktor, komentátor, prostredníctvom hrania
rolí si vyskúša prácu uvedených profesií
- Čo pozerám ?
- zaujať negatívny postoj k mediálnym
obsahom, ktoré škodia jeho osobnému
vývinu
- v tlačených,
- žiak hodnotí formálnu a obsahovú stránku
elektronických,
rozprávky a chápe jej posolstvo, porovnať
digitálnych médiách
spracovanie rovnakej rozprávky vo viacerých
médiách / spoločné a odlišné znaky/
- realita- fantázia
- rozlišovať medzi mediálne zobrazovanou
fantáziou a realitou, rozoznať reálne
a nereálne konanie rozprávkových hrdinov
- reklama v tv,
- vyjadriť svoj vzťah k reklame a jej vplyv na
reklamný plagát, tvorba vlastné správanie, vytvoriť reklamný plagát
reklamného plagátu
- hudba a ja
- uvedomiť si úlohu hudby v médiách
a vlastnom živote
- poč. hry – násilie v
- vybrať si z produktov počítačových
hrách
programov, hier určených pre deti podľa
obsahu a ich kvality v súlade s vlastným
osobnostným prínosom
- internet ako zdroj
- chápať podstatu internetu ako
informácií, výhody
informačného vzdelávacieho média,
nevýhody, možnosti
uvedomiť si nebezpečenstvá internetu
využitia

Aktivity školy: besedy, práca s mediálnymi nosičmi – zážitkové učenie, tvorba projektov,
prezentácie, návštevy kín a divadiel, dramatizácie, tvorba školského časopisu.
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OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ
Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov,
poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen
vzdelanostný rozvoj žiakov, ale aj rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne
tento rozvoj podporujú.
Cieľom je rozvíjať u žiaka sebareflexiu (rozmýšľal o sebe), aby spoznával sám seba,
svoje dobré ale aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené prevzatie
zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie. V tejto súvislosti je
potrebné aby sa naučil uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva
ostatných. Dôležité je, aby prierezová téma podporovala u žiakov rozvoj schopnosti
uplatňovať prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, užívanie
návykových látok). Cieľom je, aby žiak získaval a udržal si osobnostnú integritu, pestoval
kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjal sociálne spôsobilosti potrebné pre osobný a sociálny
život a spoluprácu. V tejto prierezovej tematike s uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským právam
ale aj k rodinnej výchove.
Téma sa prelína skoro všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej
uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. Nevyhnutné je, aby sa všetky témy
realizovali prakticky, prostredníctvom vhodných cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a
iných interaktívnych metód. Počas školského roku sa na podnet pedagógov školy riešia
aktuálne osobnostné a sociálne problémy v danej triede. Problematická adaptácia žiaka v
kolektíve triedy, zlá sociálna situácia v triede, ktorá môže prerásť do konfliktov, je
monitorovaná a rieši sa okamžite a preventívne. Vytvára sa tak priestor pre osobnostný a
sociálny rozvoj každého žiaka na škole.
V podmienkach základnej školy sa akékoľvek problémové situácie riešia ihneď s rodičmi,
snažíme sa o nulová tolerancia pre vznik prípadného šikanovania.
Ciele prierezovej témy :
- porozumieť sebe samému a druhým
- zvládať vlastné správanie
- utvárať a rozvíjať základné zručnosti pre spoluprácu
- uvedomovať si hodnotu spolupráce
- uvedomovať si mravné rozmery rôznych spôsobov ľudského konania
- učiť sa zodpovednosti za svoju prácu a úcte k práci druhých
- vedieť sa slušne správať pri stolovaní, rozvíjať sociálne spôsobilosti
Obsah učiva v prierezovej téme
- osobnostná integrita : sebareflexia, sebapoznanie, sebaúcta, sebadôvera
- ľudské práva : moje práva a práva druhých
- prevencia sociálno-patologických javov : šikanovanie, agresivita
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- medziľudské vzťahy
Metódy a formy OSR
- hranie rolí, dramatizácia, situačné metóda, inscenačná metóda, skupinové vyučovanie, práca
vo dvojiciach, výlety, exkurzie, prednášky, besedy
Začlenenie prierezovej témy do predmetov
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia

Predmet
SJL

ANJ
Príroda a spoločnosť

Prírodoveda
Vlastiveda

Človek a hodnoty

Etická výchova

ISCED 1
- rozvíjať zmyslové
vnímanie, pozornosť,
sústredenie, cvičiť zručnosti
zapamätania, zvládnuť
komunikáciu v rôznych
situáciách
Zvládnuť komunikáciu
v rôznych situáciách :
prosba, odmietnutie....
Plánovať si učenie, stanoviť
si ciele a kroky k ich
dosiahnutiu
Moja rodina, moja škola –
vzťah k rodičom, učiteľom,
spolužiakom, osvojiť si
správanie podporujúce dobré
vzťahy
Získať sociálne postoje
a zručnosti medziľudských
vzťahoch, moje miesto
v kolektíve, moji spolužiaci,
empatia

Aktivity školy: rozhovory, simulácie, zážitkové učenie, exkurzie, výlety, vlastná tvorba v
slovenskom jazyku, Mesiac úcty k starším – beseda, výchovné koncerty, rovesnícke besedy
– prevencia sociálno-patologických javov, besedy s náboženskou tematikou, Deň narcisov –
beseda, Cvičenie v prírode, Didaktické hry.
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ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA
Environmentálna výchova je prierezová téma, prelína sa všetkými predmetmi.
Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať,
analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí,
pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete. Dôležité je, aby
žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu
jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné – chrániť rastliny, zvieratá, mať
kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode, starať sa o svoje okolie
a pod.
Žiaci by mali poznať a chápať súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a
vlastnú zodpovednosť za vzťah k prostrediu v ich každodennom konaní a postojoch. Žiaci by
mali vedieť využívať IKT pri získavaní spracúvaní informácií, mali by vedieť prezentovať
svoje vlastné práce.
Organizačne sa prierezová tému začleňuje hlavne do Prírodovedy, Prvouky, Vlastivedy
Slovenského jazyka, a do ďalších predmetov v primárnom vzdelávaní prostredníctvom
jednotlivých tém, alebo projektov.
Obsahový štandard
1. Ochrana prírody a krajiny : les, pole, vodné zdroje, ľudské sídlo
2. Zložky životného prostredia : voda, ovzdušie, pôda
3. Prírodné zdroje a ich využívanie, ochrana : význam prírodných zdrojov pre človeka,
obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje, využívanie alternatívnych zdrojov
4. Ľudské aktivity a problémy životného prostredia : poľnohospodárstvo a životné prostredie,
priemysel a životné prostredie, odpady a spôsoby hospodárenia s odpadmi, ochrana prírody
a kultúrnych pamiatok
5. Vzťah človeka k prostrediu : náš životný štýl, prostredie a zdravie
Vzťah prierezovej témy k vzdelávacím oblastiam
Človek a hodnoty

ETV, NAB

Človek a príroda
Zdravie a pohyb

PVO, PDA,
VLA
TEV

Človek a svet práce

PVC

Pozorovať, citlivo vnímať a hodnotiť
dôsledky správania ľudí, získať aktívny,
zodpovedný
prístup
k prostrediu
v každodennom živote
Pochopiť platnosť základných prírodných
zákonitostí v prírode
Poznať vplyv prostredia na vlastné zdravie,
dôležitosť starostlivosti o prírodu pri
organizovaní veľkých športových podujatí
Realizovať konkrétne pracovné aktivity
v prospech životného prostredia, poznať
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význam a role rôznych profesií vo vzťahu
k životnému prostrediu
V podmienkach základnej školy sú pre túto prierezovú tému veľmi dobré podmienky.
Využíva sa areál školy, pekné prírodné prostredie v ktorom sa škola aj obec nachádza.
Aktivity školy: Tekvicová slávnosť, Deň vody, Dni Zeme, Svetový deň životného prostredia,
výtvarné súťaže, Cvičenie v prírode, Didaktické hry, Zber druhotných surovín – zber papiera,
vrchnáčikov zo SABI, vrchnáčikov z PET fliaš, zber bateriek.
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OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA
Ochrana života a zdravia sa realizuje v jednotlivých učebných predmetoch a formou
didaktických hier a účelových cvičení. V rámci témy sa aplikuje učivo, ktoré bolo v minulosti
súčasťou povinného učiva ochrany človeka a prírody . Ochrana života a jeho zdravia integruje
postoje, vedomosti a schopnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia
v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť
vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.
Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa
nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredníctvom
pohybu a pobytu v prírode. Obsah učiva je predovšetkým orientovaný na zvládnutie situácií
vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami,
živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné
podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom
nášho štátu. Cieľom oblasti je formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia
a života, tiež zdravia a života iných ľudí. Poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti
a praktické zručnosti v seba ochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia
a života. Rozvíjať morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného
cítenia. Formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti
organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách.
V podmienkach našej základnej školy sa téma realizuje prostredníctvom učiva
a tematických celkov v prvouke, prírodovede, vlastivede v Telesnej a športovej výchove a v
ďalších predmetoch.
Obsahové zameranie pre jednotlivé ročníky
1. ročník
a/ riešenie mimoriadnych situácií : naša obec – všeobecná charakteristika, evakuácia školy,
varovné signály, horľaviny a ich následky
b/ zdravotná príprava : vybavenie domácej lekárničky, ošetrenie odreniny prstov, ruky,
privolanie pomoci k zranenému, význam symbolu červený kríž
c/ pohyb a pobyt v prírode : orientácia v mieste a okolí školy, správanie sa k osamelým
zvieratám v prírode, poznávanie zelene v okolí
2. ročník
a/ riešenie mimoriadnych situácií : možnosti vzniku mimoriadnych udalostí v prírode a na
objektoch, oboznámenie sa s detskou ochrannou maskou / DM-1, CM3-3/h/, druhy varovných
signálov, evakuácia školy v prípade ohrozenia požiarom, nebezpečenstvá pri manipulácii
s elektrickým zariadením
b/ zdravotná príprava : kedy a kadiaľ do zdravotného strediska, správanie sa v čakárni
u lekára, ochrana pred chorobami, ochrana a prvá pomoc pri zistení kliešťa, uštipnutí
vretenicou včelou, osou
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c/ pohyb a pobyt v prírode : význam vody v prírode, pitie povrchovej vody, jedovaté rastliny,
huby, zásady správneho správania sa v prírode, zvieratá vo voľnej prírode, nebezpečenstvo
besnoty, značenie turistických chodníkov

3. ročník
a/ riešenie mimoriadnych situácií : druhy mimoriadnych udalostí a spôsob oznamovania ich
vzniku, evakuácia žiakov pri ohrození školu a jej okolia – haváriou, živelnou pohromou,
teroristickým činom, varovné signály a činnosť žiakov po varovaní,
b/ zdravotná príprava : všeobecné zásady ochrany zdravia aplikované na časti ľudského tela
a časti tváre, starostlivosť o chrup, hygiena tela, bielizne, šiat, správna životospráva – jedlo,
spánok, oddych učenie, ošetrovanie a obväzovanie prstov ruky, oka, lakťa, hlavy
c/ pohyb a pobyt v prírode : okolie našej obce, stanovište našej školy, orientácia podľa
poludňajšieho tieňa, približné určovanie budov podľa svetových strán, tvary zemského
povrchu – rovina, pahorkatina, vysočina, kopec, hora, úbočie, svah, úpätie, chránené územie
4. ročník
a/ riešenie mimoriadnych situácií : nebezpečné látky / amoniak, chlór,../, zásady ochrany,
použitie detskej masky / DM-1, CM3-3/h/, činnosť obyvateľstva po varovaní varovnými
signálmi, čiastočná hygienická očista – jej význam, vykonávanie
b/ zdravotná príprava : zdravie a choroby, nákazlivé choroby a ochrana pred nimi,
obväzovanie kolena, nohy,
c/ pohyb a pobyt v prírode : určovanie hraníc SR a susediacich štátov na mape, jednoduchý
odhad vzdialeností, jednoduchý náčrt okolia, čítanie z mapy, starostlivosť o lesné zvieratá
a vtáctvo, význam čistého ovzdušia, zásady uhasenia ohniska
Aktivity školy: súťaže – zdravotné a CO, zážitkové učenie v prírode, besedy, kurzy OŽZ –
jeseň, jar, cvičenia v prírode, didaktické hry, práca v športovom krúžku, kontrola čistoty tried,
Deň zdravej výživy, Deň jablka a iné.
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REGIONÁLNA VÝCHOVA A ĽUDOVÁ KULTÚRA
Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady
na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového
umenia, a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.
Edukačná činnosť je zameraná na to, aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali
históriu a kultúru vlastnej obce, vedeli funkčne využívať historické a regionálne fakty
zapracované do troch tematických celkov :
1.Môj rodný kraj, kraj kde žijem.
Zameraný je na obce v ktorej žijú naši žiaci, na Abov. Tematický celok obsahuje pojmy ako
sú rodáci, pamätné miesta, história, povesti , piesne, šport a kultúra, osobnosti príroda:
význam ochrany prírody, lesa, vody, rastlín a živočíchov
Témy:
• dejiny školy
• najstarší dom, pošta, mlyn v obci alebo meste
• imaginárna cesta po regióne
• predhistorické pamiatky – staré sídliská, pohrebiská...
• najbližšie kultúrne pamiatky – cintorín, kaplnka, kostol, hrad, kaštieľ...
• najvýznamnejšie prírodné pamiatky
• významní rodáci, ich rodné domy a pomníky
2 .Objavujeme Slovensko – Objavovanie a spoznávanie prírodných krás a zaujímavosti
Slovenska, povesťami opradené mestá , obce, oblasti a pohoria, zvyky a tradície.
Témy:
• Spoznávanie regionálnej kultúry a najtypickejších prejavov kultúr iných regiónov
Slovenska v oblasti ľudových tradícií,
• spoznávanie základných znakov ľudovej kultúry, národností žijúcich na Slovensku,
poznávanie historických a kultúrnych pamätihodností Slovenska,
• flóra a fauna na Slovensku, chránené územia na Slovensku,
• ľudové piesne a tance, dramatické a výtvarné umenie, tradičné ľudovo-umelecké remeslá
z regiónov Slovenska,
• geografické zvláštnosti Slovenska a geografické a prírodné monumenty,
• významné osobnosti rôznych oblastí kultúry a histórie Slovenska.
• prvá a druhá svetová vojna, ich výsledky v regióne, bojiská a pamätníky padlým hrdinom
• ohlas národných dejín v kraji
• dejiny regiónu a ich vplyv na národné dejiny
3.Tradičná ľudová kultúra – Tradičnú ľudovú kultúru vnímame ako formy kultúrneho
prejavu podporujúce zachovanie kultúrnej identity. Kultúrnu identitu chápeme ako súhrn
postojov, návykov, tradícií, hodnôt, interpretácií a sebainterpretácií, spôsobov myslenia,
cítenia a konania(vzorcov správania), ktoré charakterizujú organizovanú skupinu ľudí jej
kolektívnym a spoločným výtvorom.
Tradičná ľudová kultúra je súhrn hmotných a nehmotných produktov ľudskej činnosti
vytvorených v tradičných spoločnostiach. Prenášala sa z generácie na generáciu ústnym
podaním, napodobňovaním a písomnou formou. Tradičná ľudová kultúra ako ucelený a živí
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systém zanikala postupne s modernizáciou spoločnosti, jej javy na stali zdrojom kultúrnej
a spoločenskej identity, zdrojom historického vedomia, patriotizmu a vzdelanosti, poznávania
kultúrnej rozmanitosti. Je súčasťou materiálneho a duchovného bohatstva Slovenskej
republiky. Uchováva sa ako prejav lokálneho, regionálneho alebo kultúrneho dedičstva
Slovenska.
Témy:
a) Tradičná hmotná kultúra – ľudové staviteľstvo, domáce a tradičné remeselné výrobky,
tradičné remeslá a ich história, produkcia potravín a strava, odev a kroje na dedine, výtvarné
umenie a i.
b) Tradičná nehmotná kultúra – ústne tradície a prejavy vrátane jazyka(ľudová slovesnosť
a nárečia), interpretačné umenie(ľudová hudba, piesne, tance a hry), spoločenské praktiky
a zvyky, rituály s slávnostné udalosti, tradície spojené s náboženskými sviatkami, zvyky
a obyčaje súvisiace s prírodou a vesmírom, folklórne tradície(prejavy tradičnej ľudovej
kultúry: ústne, herné, dramatické, spevné, tanečné a hudobné).
Prierezovú tému je potrebné nenásilnou formou začleniť vo vyučovaní do viacerých
predmetov, prostredníctvom ich obsahov ale aj formou projektov, exkurzií, vychádzok.
Vhodnými sa javia najmä predmety výtvarná, hudobná, náboženská výchova prvouka,
slovenský jazyk.
Regionálna výchova je výchova ku vzťahu a úcte k človeku, obci, mestu, vlasti, výchova
k národnému povedomiu a občianskej náležitosti. Tvorí neoddeliteľnú súčasť výchovného
pôsobenia, každodenného kontaktu žiakov s okolitou realitou, s rodičmi a učiteľmi.
Prostredníctvom úrovne týchto kontaktov a vznikajúcich väzieb je silne ovplyvňovaný vzťah
detí k hodnotám, k vytváraniu a rozvíjaniu ich vzťahov a postojov k okoliu.
Každý pedagogický pracovník školy je povinný využívať školou získané a vytvorené
metodické materiály, vedomosti, zručnosti, na skvalitnenie a inováciu edukačného procesu.
V podmienkach základnej školy je potrebné nadviazať na dobré skúsenosti z exkurzií,
výletov, mimoškolských aktivít, pri ktorých žiaci poznávajú región rodnej obce, Abova a
Slovenska. Je potrebné aj naďalej využívať interiéry školy poskytujúce možnosti na
realizáciu tejto zložky výchovného pôsobenia školy.
Aktivity školy: exkurzie, zážitkové učenie, besedy, vystúpenia, tvorba prezentácií, výstavky,
súťaže, súťaž v prednese Hviezdoslavov Kubín, Fašiangy – ľudové zvyky a obyčaje, Marec ,
mesiac knihy – zameraný na tvorbu regionálnych autorov, súťaž vo vlastnej literárnej
a výtvarnej tvorbe.
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DOPRAVNÁ VÝCHOVA
PREMÁVKE

-

VÝCHOVA

K

BEZPEČNOSTI

V

CESTNEJ

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, korčuliari,
kolobežkári, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod.
Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný
je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom veku.
Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych
dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy.
Učivo tematiky Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov
základných škôl. Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke v škole je postupne
pripraviť žiakov na samostatný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel.
Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy.
Ciele výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke na ZŠ zahŕňajú oblasť kognitívnu,
afektívnu a psychologickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať. Ciele sú zostavené
v zmysle týchto kritérií:
• pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými
právnymi predpismi,
• sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti
pri chôdzi a jazde v cestnej premávke,
• uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar, cyklista , cestujúci
(spolujazdec) a pod.,
• spôsobilosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti
a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote,
• schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,
• schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke,
• pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej
premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla,
• uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich
bezpečnosť cestnej premávky.
Prierezová tematika sa realizuje hlavne prostredníctvom učiva slovenského jazyka, prvouky
a v iných predmetoch v primárnom vzdelávaní.
V podmienkach základnej školy sa dopravná výchova realizuje v jednotlivých
predmetoch v primárnom vzdelávaní.
Aktivity školy: Cvičenie v prírode, Didaktické hry, výtvarná súťaž s tematikou dopravy,
exkurzie, výlety.
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VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU
HLAVNÉ CIELE VÝCHOVY K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU


vychovávať sociálne, morálne a emocionálne zrelé osobnosti, schopné konať
a správať sa v súlade s etickými normami a hodnotami uznávanými danou
spoločnosťou vo svojom vzájomnom, manželskom a rodinnom živote,



umožniť a podporovať čo najplnší rozvoj ľudskej osobnosti v tom smere, aby boli
utvorené všetky predpoklady na zdravý citový a manželský život, založenie rodiny,
obojstranne uspokojivé párové a manželské spolužitie, predpoklady na utvorenie
stabilnej rodiny, upevňovanie rodinných vzťahov a optimálne plnenie rodičovského
poslania.



I. stupeň - utvárať základné vedomosti a zodpovedné postoje v oblasti partnerských
vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami
ČIASTKOVÉ CIELE VÝCHOVY K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU
vyplývajú z učebných osnov schválených dňa 29. júna 1998 pod číslom 2493/1998-41
s platnosťou od 1. septembra 1998:



rozvíjať u žiakov city priateľstva, lásky a zodpovednosti voči sebe aj iným, učiť ich
sebaovládaniu a sebadisciplíne pri vytváraní medziľudských vzťahov,



viesť ich k tolerancii, vzájomnému pochopeniu a pomoci, čo sú všetko atribúty
nevyhnutné na utvorenie harmonického manželstva a rodičovstva,



pomáhať žiakom rozvíjať sebavedomie, pestovať v nich úctu k iným a sebaúctu,



rozvíjať ich schopnosť správne sa rozhodovať v súlade s etickými normami,



formovať sociálne zručnosti žiakov v interakcii s inými,



viesť žiakov k tomu, aby si postupne uvedomovali a osvojili svoju pohlavnú rolu so
zreteľom na spoločensko-mravné normy vzájomného správania,



poskytnúť žiakom poznatky týkajúce sa anatómie a fyziológie pohlavných orgánov,
vzniku a vývinu ľudského jedinca,



sprostredkovať im poznatky týkajúce sa dospievania,
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informovať ich o nebezpečenstve zneužívania drog v súvislosti s reprodukčným
zdravím a možnosťou nákazy HIV/AIDS, vysvetliť riziká predčasného sexuálneho
života,
formovať ich kladný postoj k rodičovstvu, zdôrazniť význam harmonickej a zdravej
rodiny,
upevňovať dobré rodinné vzťahy.

ROVINY VMR
1. Rozumová (kognitívna, poznávacia) – získanie a pochopenie určitej sumy poznatkov.
Pomáha žiakovi pochopiť seba, orientovať sa vo svojom prostredí a vytvárať si
k nemu vzťah.
2. Emocionálna (citová) – utváranie názorov a postojov, ktoré sa neskôr premietnu do
citového a vzájomného manželského života, ktoré môžu ovplyvniť citlivosť
a vnímavosť.
3. Vôľová – prejavuje sa v samotnom správaní žiaka. Túto rovinu ovplyvňuje aj sociálny
faktor, ktorý je dôležitý k tomu, aby sa žiak naučil odolávať negatívnym vplyvom
okolia na základe poznania a vytvorenia si vlastného hodnotového rebríčka.

REALIZÁCIA
VMR nie je v základnej škole samostatným predmetom, preto je potrebné využívať
rôzne formy školských a mimoškolských aktivít. Výchova k manželstvu a rodičovstvu je
prierezovou témou, ktorá je zapracovaná do jednotlivých predmetov výchovno-vzdelávacieho
procesu.
Na I. stupni je VMR súčasťou predmetu prírodoveda a tvoria ju témy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rodina. Výchova v rodine.
Národy a národnosti.
Moje telo.
Zásady zdravého života.
Negatívne dôsledky fajčenia, alkoholu a ďalších drog na zdravie a správanie človeka.
Rovnoprávnosť pohlaví.
Vznik a vývoj ľudského jedinca.
Zmeny v organizme dieťaťa v období puberty.

KONKRÉTNE ÚLOHY
1.
2.
3.
4.

Výtvarné poňatie VMR pod názvom Moja rodina – Rodina, v ktorej bývam
Rozprávka o rodine pre žiakov 1. - 4. ročníka
Dary Zeme a zdravá výživa, výstavka jesenných plodov
4. Mesiac úcty k starším
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5. Moje telo - venovať pozornosť starostlivosti o svoje telo a zovňajšok v rámci
triednických hodín.
6. Posolstvo Vianoc – zvyky a tradície
7. Nástrahy súčasnej doby a ich negatívne vplyvy na človeka
8. Deň sv. Valentína
9. Kolektívne hry a iné činnosti
10. Ľudové rozprávky
11. Deň vody
12. Rodinný rozpočet
13. Deň Zeme – aktivity na ochranu a skrášlenie prostredia
14. 14. Deň matiek
15. 15. Členovia rodiny
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FINANĆNÁ GRAMOTNOSŤ
Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na
efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné
zabezpečenie seba a svojej domácnosti.
Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to kontinuum schopností, ktoré sú
podmienené premennými ako vek, rodina, kultúra či miesto bydliska. Finančná gramotnosť je
označením pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému
jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické
prostredie vzhľadom na nedostatočné skúsenosti a ešte neosvojený požadovaný stupeň
zodpovednosti.
Metodika implementácie kmeňového obsahu Národného štandardu finančnej
gramotnosti
musí obsahovať prvky výchovy a vzdelávania podľa moderných európskych trendov.
Pri sprostredkúvaní informácií k vyššie uvedeným témam, ktoré sú rozpracované do
celkových a čiastkových kompetencií je potrebné zachovať vzťah k základnému rámcu
finančnej gramotnosti ako celospoločenskej osvety a tieto riešiť vo vzťahu:
- k fungovaniu jednotlivca a rodín v ekonomickej oblasti,
- k pochopeniu otázky bohatstva a chudoby,
- k hodnotovej orientácii k peniazom,
- k modelom zabezpečenia jednotlivca a rodín peniazmi s uvedením príkladov extrémov,
- k osobným a rodinným modelom zabezpečenia životných potrieb.
Učebné materiály a pomôcky budú obsahovať analýzu ekonomického fungovania
rodín, modely fungovania ekonomicky úspešných jedincov a kopírovanie ich životnej cesty.
Budú zdôrazňovať potrebu nárastu počtu ekonomicky úspešných jednotlivcov ako dôležitého
prvku hospodárskeho rastu krajiny a napomáhať prepojeniu vzdelávania talentov s víziou
ekonomickej úspešnosti jednotlivcov. Zabezpečia aktualizáciu orientácie v oblasti produktov
na finančnom trhu a umožnia poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií.
Po zhodnotení tém Národného štandardu zaradia pedagogickí zamestnanci témy vyhovujúce
potrebám žiakov v rôznych vzdelávacích podmienkach. Pedagogickí zamestnanci môžu
využívať Národný štandard finančnej gramotnosti.
Národný štandard finančnej gramotnosti popisuje minimálne požiadavky na funkčnú finančnú
gramotnosť absolventov prostredníctvom osvojených kompetencií. Tieto sú usporiadané na:
- témy, kompetencie a čiastkové kompetencie
- očakávania
- slovník základných pojmov
Témy zoradené do siedmych vybraných kategórií finančnej gramotnosti:–
- Človek vo sfére peňazí;
- Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí;
- Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca;
- Plánovanie a hospodárenie s peniazmi;
- Úver a dlh; Sporenie a investovanie;
- Riadenie rizika a poistenie.
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Očakávania opisujú, akým spôsobom by mali žiaci byť schopní aplikovať vedomosti a
zručnosti pri každodenných finančných rozhodnutiach a činnostiach. Očakávania sú
spracované na úrovni 1 – primárne vzdelávanie.

Finančná gramotnosť žiakov

Témy:
1. Človek vo sfére peňazí
Celková kompetencia Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu
peňazí na ich zachovávanie a na základe toho vybranie a stanovenie životných priorít a
východísk zabezpečenia životných potrieb.
Čiastková kompetencia 1: Zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi životnými
potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia.
Čiastková kompetencia 2: Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z
prostriedkov jej vyjadrenia.
Čiastková kompetencia 3: Osvojiť si základné etické súvislosti problematiky bohatstva,
chudoby a dedenia chudoby.
Čiastková kompetencia 4: Popísať fungovanie problematiky jednotlivca a rodiny v
ekonomickej oblasti.
Čiastková kompetencia 5: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne.
2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí
Celková kompetencia Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov
osobných financiách.
Čiastková kompetencia 1: Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia.
Čiastková kompetencia 2: Nájsť a vyhodnotiť informácie z rozmanitých zdrojov.
Čiastková kompetencia 3: Kontrolovať osobné informácie.
Čiastková kompetencia 4: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dôsledkov.
Čiastková kompetencia 5: Vypracovať komunikačné stratégie na diskusiu o finančných
záležitostiach.
Čiastková kompetencia 6: Vedieť stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov.
3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a práca
Celková kompetencia Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb
jednotlivca a rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu.
Čiastková kompetencia 1: Poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské potreby.
Čiastková kompetencia 2: Porozumieť a orientovať sa v problematike zabezpečovania
životných (ekonomických potrieb) jednotlivca a rodiny.
Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné predpoklady z hľadiska
uspokojovania životných potrieb.
Čiastková kompetencia 4: Identifikovať zdroje osobných príjmov.
Čiastková kompetencia 5: Orientovať sa v modeloch zabezpečenia jednotlivca a rodiny
peniazmi.
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Čiastková kompetencia 6: Opísať faktory ovplyvňujúce výšku čistej mzdy.
Čiastková kompetencia 7: Poznať základné otázky úspešnosti vo finančnej oblasti a
inšpirovanie sa úspešnými osobnosťami a uplatňovanie ich postupov.

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi
Celková kompetencia Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie
hotovosti.
Čiastková kompetencia 1: Vypracovať osobný finančný plán.
Čiastková kompetencia 2: Vypracovať systém na udržiavanie a používanie finančných
záznamov.
Čiastková kompetencia 3: Popísať spôsob používania rôznych metód platenia.
Čiastková kompetencia 4: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri rozhodovaní o nákupe.
Čiastková kompetencia 5: Zvážiť príspevky na darcovstvo a filantropiu.
Čiastková kompetencia 6: Uvedomiť si účel a dôležitosť poslednej vôle.
5. Úver a dlh
Celková kompetencia Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a
zvládanie dlhu.
Čiastková kompetencia 1: Identifikovať náklady a prínosy jednotlivých typov úverov.
Čiastková kompetencia 2: Vysvetliť účel informácií o úverovej schopnosti a poznať
oprávnenia žiadateľa o úver v súvislosti s informáciami o úverovej schopnosti.
Čiastková kompetencia 3: Opísať spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zdĺžením alebo ako
ich zvládnuť.
Čiastková kompetencia 4: Mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebných
úverov.
6. Sporenie a investovanie
Celková kompetencia Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými
cieľmi.
Čiastková kompetencia 1: Diskutovať o tom, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite.
Čiastková kompetencia 2: Vysvetliť, akým spôsobom investovanie buduje majetok a pomáha
pri plnení finančných cieľov.
Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť investičné alternatívy.
Čiastková kompetencia 4: Opísať spôsob nákupu a predaja investícií.
Čiastková kompetencia 5: Vysvetliť vplyv daní na návratnosť investícií.
Čiastková kompetencia 6: Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi.
7. Riadenie rizika a poistenie
Celková kompetencia Používanie primeraných stratégií riadenia rizík.
Čiastková kompetencia 1: Pochopiť pojem riziko, vedieť identifikovať základné druhy rizík a
vysvetliť základné metódy riadenia rizík.
Čiastková kompetencia 2: Zohľadniť vplyv finančných kríz na hospodárenie jednotlivca a
rodiny.
Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť systém zabezpečenia pre prípad zdravotne a sociálne
nepriaznivej situácie a staroby.
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Čiastková kompetencia 4: Vysvetliť rozdiel medzi verejným a súkromným (komerčným)
poistením. Vymenovať povinné a nepovinné druhy verejného poistenia. Charakterizovať
zdravotné poistenie a sociálne poistenie a v rámci neho nemocenské poistenie, dôchodkové
poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.
Čiastková kompetencia 5: Vysvetliť v rámci súkromného poistenia podstatu a význam
poistenia majetku, zodpovednosti za spôsobené škody, úrazového a životného poistenia.
Konkretizácia a implementácia tém
Predmety, do ktorých priamo začleňujeme finančnú gramotnosť :
1. ročník
Matematika – sčítanie, odčítanie do 20, slovné úlohy
Etická výchova/ Náboženská výchova – postoje v medziľudských vzťahoch - rodina
Prvouka - Rodina
2. ročník
Slovenský jazyk a literatúra – prosba, želanie, žiadosť o informáciu, rozhovor
Matematika – sčítanie a odčítanie do 100, slovné úlohy
Prvouka - Rodina
Prírodoveda – Voda ( zdroje vody, šetrenie s vodou, pitná a úžitková voda,)
Etická výchova/ Náboženská výchova – rišenie problémov ( ohováranie, klamstvo,
krádež,
podvádzanie)
3. ročník
Slovenský jazyk a literatúra – reklama, diskusia, názor, vyjadrenie vlastnej túžby,
inzerát,
porekadlo, príslovie, ľudové rozprávky
Matematika – sčítanie a odčítanie v obore do 10 000, riešenie aplikačných úloh a úloh
rozvíjajúcich špecifické myslenie
Prírodoveda – Voda ( dôsledky znečisťovania vodných zdrojov)
Vlastiveda Vlastiveda – Obec ( pošta, obchod, obecný úrad, škola, zdravotnícke
zariadenie)
Výtvarná výchova – reliéf – mince
Etická výchova/Náboženská výchova – medziľudské vzťahy – riešenie konfliktov,
pomoc
zmierenie sa
4. ročník
Slovenský jazyk a literatúra – diskusia, názor
Matematika – násobenie a delenie v obore malej násobilky, sčítanie a odčítanie v obore
do 10 000 , riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické myslenie
Prírodoveda – zdroje elektrickej energie, význam el. energie pre človeka
Pracovné vyučovanie – elektrický obvod
Etická výchova Náboženská výchova – reálne a zobrazené vzory
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Žiak na 1. stupni získava informácie o finančnej gramotnosti primerane k veku, pričom
sa získané vedomosti, zručnosti a hodnotové postoje rozširujú špirálovite vzhľadom na
obsah učiva a vek žiakov.
Človek vo sfére peňazí
- pomenovať základné ľudské hodnoty -život, zdravie, rodina,..
- urobiť rebríček hodnôt (zdôrazniť význam duchovných hodnôt)
- pomenovať základné ľudské potreby - jedlo, šatstvo, veci osobnej potreby, hračky,
teplo,... peniaze
- robiť zoznam životných potrieb v domácnosti, ktoré musia rodičia platiť zo mzdy
posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny, vymenovať
svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti
- uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania s osobnými vecami, hospodárneho
správania sa v domácnosti, osvojiť si potrebu
- hospodárneho zaobchádzania s pomôckami a predmetmi v škole a mimo nej poznať
hodnotu zariadení, s ktorými žiak pracuje a vážiť si ich: počítač, tlačiareň, digitálny
fotoaparát
- oboznámiť sa a naučiť sa rozlišovať peniaze, ich hodnotu
- bohatstvo a chudoba
- reklama, niekedy nepravdivá, zavádzajúca
- Využitie v predmete: Matematika, SJL, Cudzí jazyk, Prírodoveda, Vlastiveda,
Náboženská výchova, Etická výchova
Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí
- prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia - význam peňazí, priority
tovaru
- slovo re-KLAM-a - nie všetko, čo sa v nej uvádza je pravda
- kontrolovať osobné údaje a informácie - kľúč od domu, cenné veci v dome... urobiť
zoznam želaní a potrieb a určiť poradie dôležitosti
- urobiť zoznam základných životných potrieb a premyslieť ich finančnú náročnosť
(môžem si kúpiť len to, na čo mám peniaze)
- Využitie v predmete: Matematika, SJL, Prírodoveda, Vlastiveda, Náboženská
výchova, Etická výchova
Zabezpečenie peňazí na uspokojovanie životných potrieb príjem a práca
štúdium je prvým predpokladom pre získanie zamestnania
- vysvetliť na jednoduchom príklade vzťah človeka a rodiny k peniazom
-

vysvetliť vzájomné vzťahy medzi životnými potrebami jednotlivca a rodiny

-

opísať príklady základných životných potrieb

-

opísať svoju predstavu, čo sú to osobné príjmy človeka
Využitie v predmete: SJL, Cudzí jazyk, Prírodoveda, Etická výchova

Plánovanie a hospodárenie s peniazmi
- vysvetliť žiakom zmysel sporenia: mať záujem si niečo kúpiť alebo si tvoriť stabilnú
finančnú rezervu /šetrenie do pokladničiek a pod./
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-

vlastné peniaze (vreckové) - ako s nimi hospodáriť, čo si za ne môžem kúpiť, vytýčiť
si cieľ, (napr. školský výlet, bicykel a pod.)

-

urobiť a viesť si osobný rozpočet: príjem - výdavky (príjem = drobná práca v
domácnosti, môže to byť súčasť vreckového)

-

hra na obchod - čo si môžem kúpiť

-

vysvetliť žiakom systém cenových relácií v rôznych obchodoch a nasmerovať ich na
zodpovedné rozhodovanie pri nákupe (čokoláda v Tescu stojí 1 euro, tá istá čokoláda
v Lidli stojí 0,80 centov , zvážiť si možné použitie vzniknutého finančného rozdielu)

-

opísať, za čo všetko rodičia v domácnosti platia.( elektrika, plyn, voda, odpad,
potraviny)

-

charitatívne organizácie - ako môžem pomôcť, význam, upozorniť na podvodníkov

-

vedieť porovnať cestovanie z finančného hľadiska, vedieť si kúpiť cestovný lístok

-

naučiť sa, ako možno ušetriť peniaze: - požičiavanie kníh v knižnici - vyhľadávanie
informácii na internete - posielanie e- mailov

-

vedieť vyrobiť darček pre blízkeho a tak ušetriť peniaze

-

Využitie v predmete: Matematika, SJL, Cudzí jazyk, Prírodoveda, Vlastiveda,
Etická výchova, Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova

Úver a dlh
- opísať situácie, kedy si človek peniaze/ predmety nakupuje a kedy si ich požičiava,
popísať dôsledky oboch možností
-

požičiavanie osobných vecí spolužiakom, dôveryhodnosť človeka, ako reagovať v
prípade nezodpovedného človeka, čo sa môže stať pri požičiavaní
požičiavanie kníh z knižnice - po prečítaní vrátiť v termíne a nepoškodenú
Využitie v predmete: SJL, Cudzí jazyk , Etická výchova, Náboženská výchova

Sporenie a investovanie
- banka, akú úlohu plní
-

vysvetliť žiakom zmysel sporenia: mať záujem si niečo kúpiť alebo si tvoriť stabilnú
finančnú rezervu /šetrenie do pokladničiek a pod./

-

Využitie v predmete: Etická výchova, Náboženská výchova
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Riadenie rizika a poistenie
vysvetliť pojem riziko na úrovni nedbanlivého narábania s peniazmi / zadlženie sa v
dôsledku väčších výdavkov ako príjmov, vreckové na týždeň miniem za dva dní a
požičiam si od kamaráta/
- poistenie a jeho význam v prípade výletu alebo exkurzie
-

Využitie v predmete: , Matematika

Aktivity školy :
SVETOVÝ DEŇ MLIEKA NA ŠKOLÁCH 28. 9.
Téma: Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí
Kompetencie: - prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia - uviesť príklady, ako
byť finančne zodpovedným mladým človekom -vedieť samostatne určiť približnú výšku
finančného vyjadrenia hodnoty vecí a na základe toho prijímať nákupné rozhodnutia -vedieť
vyhodnotiť vplyv reklamy na spotrebu Žiaci 1. stupňa sa zhromaždia na chodbe, kde sú
pripravené na predaj mliečne výrobky a produkty. Zisťujú hodnotu peňazí – platenie –
vydávanie. Ako sa nedať oklamať predávajúcim. Výstup: 1. stupeň – vyplnenie PL od
Reiterovej M., Kosárovej Z.: Finančná gramotnosť pre 1. stupeň ZŠ
SVETOVÝ DEŇ SPORENIA 31. 10.
Téma: Plánovanie a hospodárenie s peniazmi , Sporenie a investovanie, Riadenie rizika a
poistenie Kompetencie: - vysvetliť žiakom zmysel sporenia: mať záujem si niečo kúpiť alebo
si tvoriť stabilnú finančnú rezervu / šetrenie do pokladničiek / a pod. -zvýšiť povedomie
žiakov o význame úspor pre domácnosti, rodinný rozpočet -vypracovať denník osobných
príjmov a výdavkov ( opísať spôsob rozdelenia finančnej čiastky pripadajúcej na týždeň:
míňanie, sporenie a spoluúčasť) Žiaci 1. stupňa si prečítajú rozprávku O troch grošoch
následne sa o nej porozprávajú, kde všade odchádzajú zarobené peniaze, kto bol v rozprávke
bohatý a kto chudobný, žiaci sa pokúsia sformulovať, aké ponaučenie plynie z tohto príbehu
pre nás všetkých. 1. stupeň - Ponaučenie napísané, čo najstručnejšie a najvýstižnejšie vo
väčšom formáte
Ďalšie aktivity školy: Matematické súťaže, zber druhotných surovín + výkup, verejné
zbierky – Deň narcisov, vianočná predajná výstava a iné aktivity.
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ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ

Čítanie a čitateľská gramotnosť tvoria nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie kľúčových
kompetencií, predovšetkým kompetencie k učeniu sa, a čoraz viac sa využívajú ako nástroj na
dosiahnutie ďalších cieľov v osobnom živote. Čitateľská gramotnosť je schopnosť
porozumieť a používať napísané pre vlastné ciele a na ďalšie vzdelávanie.
Dobré čitateľské zručnosti vytvárajú predpoklad pre zvládnutie ostatných vyučovacích
predmetov, preto patria k najdôležitejším kompetenciám žiakov.
Čitateľská gramotnosť je schopnosť porozumieť a používať také písomné jazykové formy,
ktoré vyžaduje spoločnosť, a ktoré majú hodnotu pre jednotlivca
Aspekty čitateľskej gramotnosti :
1. procesy porozumenia : vyhľadávanie určitých informácií, vyvodzovanie záverov,
interpretovanie a integrovanie myšlienok a informácií, hodnotenie obsahu jazyka
2. ciele čítania : čítanie pre literárny zážitok, čítanie pre získavanie informácií
3. čitateľské zvyklosti a postoje : podporujú celoživotné vzdelávanie
Čitateľské kompetencie zahŕňajú : techniku čítania, schopnosť pochopenia textu,
schopnosť identifikovať informácie v texte, zapamätať si myšlienky, poučenia, závery,
Rozvoj čitateľskej gramotnosti / aktivity / : hlasné čítanie, tiché čítanie, čítanie vo
dvojiciach, odpovede na otázky z textu, tvorba otázok k textu, rozprávať jeden druhému
o prečítanom, dramatizácia
Plán aktivít v rozvíjaní čitateľskej gramotnosti
IX. čítajú starší mladším, vyhlásenie celoškolskej čitateľskej súťaže
X. návšteva obecnej knižnice
XI. Z rozprávky do rozprávky : dramatizácia rozprávok
XII. ilustrácia rozprávky
I. rozprávkový kvíz
II. súťaž v prednese poézie a prózy
III. marec mesiac knihy : čítame ukážky detských kníh, ktoré majú žiaci doma
IV. zhudobnené básničky, texty
V. tvorba maľovaného čítania
VI. vyhodnotenie celoškolskej čitateľskej súťaže
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8)

Vyučovací jazyk školy:

slovenský jazyk

9)

Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu
o získanom vzdelaní

Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie, resp. výpis známok v I. polroku každého
školského roku. Doklad sa vedie v štátnom jazyku. Vydáva sa na predpísanom tlačive.
Údaje na doklade sa musia zhodovať s údajmi o žiakovi. Za zhodu zodpovedá riaditeľ školy.
Podpisy na doklade musia byť vlastnoručné, je zakázané opravovať údaje. Vysvedčenie z
príslušného ročníka vzdelávacieho programu musí byť s doložkou s uvedením získaného
stupňa vzdelávania.
Primárne vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy, žiak s
mentálnym postihnutím absolvovaním posledného ročníka základnej školy. Dokladom o
získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou s uvedením získaného stupňa
vzdelania, ktoré sa vydáva v štátnom jazyku na predpísaných tlačivách schválených
ministerstvom školstva. Údaje na vysvedčení sa musia zhodovať s údajmi o žiakovi v
príslušnej pedagogickej dokumentácii. Podpisy na dokladoch musia byť vlastnoručné.
Primárne vzdelanie, žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy.
10) Personálne zabezpečenie:
Všetci učitelia spĺňajú kvalifikačné požiadavky predpísané zákonom. Preukazujú odborné
a pedagogicko-psychologické spôsobilosti. Tieto využívajú v každodennej praxi v práci
priamo na vyučovaní i mimo neho pri riešení rôznych situácií. Učitelia využívajú vo
vyučovaní nové, moderné metódy a formy práce, IK technológie, inovované učebné
materiály.
Riaditeľka školy sa snaží vytvoriť fungujúce spolupracujúce prostredie s dôrazom na
profesionalitu a motiváciu. Učitelia majú možnosť vzdelávať sa a tým si zabezpečiť svoj
osobný rast, ale aj podporiť záujmy školy.
V škole učitelia vykonávajú aj poradenské funkcie pre žiakov i rodičov: vedenie školy,
triedni učitelia.
2020/2021
Mgr. Jana Kyščíková

riaditeľka školy
tr. uč. III.A a IV.A triedy- spojené ročníky

Brigita Bagóniová

tr. uč. I A triedy

Mgr. Lenka Jesenská

tr. uč. II.A triedy
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Mgr. Veronika Chovancová

vychovávateľka

Mgr. Jozef Mrúz

učiteľ náboženskej výchovy

Ing. Ľudmila Jesenská

Asistent učiteľa

Mgr. Jana Jamborová

Asistent učiteľa

11) Priestorové a materiálno–technické podmienky školy
Využitie priestorov školy

Materiálne
Škola je dobre vybavená výpočtovou technikou. V každej triede je možné využívať
výpočtovú techniku. Učitelia majú k dispozícii učiteľskú knižnicu, ktorá je spojená so
žiackou knižnicou ako informačno – čitateľské centrum.
Priestorové
Areál školy pozostáva z budovy školy a veľkého areálu školy, v ktorom sú vysadené
ovocné stromy, vybudované detské ihrisko, dva vyvýšené záhony. V budove školy sa
nachádzajú 4 kmeňové triedy. Trieda 3. a 4. ročníka slúži aj ako trieda určená pre vyučovanie
informatickej výchovy, trieda 2. ročníka slúži aj ako trieda, v ktorej sa vydávajú obedy,
v triede 1. ročníka je poobede školský klub detí. V škole sa nachádza zborovňa, ktorá slúži aj
ako riaditeľna a zároveň aj kabinet.
Technické
K prioritám školy patrí využívanie IKT vo výučbe žiakov. Škola disponuje audio
ozvučením, syntetizátorom, meotarom. Učitelia majú možnosť využívať na vyučovaní
audiovizuálnu techniku. V budúcnosti plánujeme modernizovať výpočtovú techniku.

Hygienické
Hygienické vybavenie je v súlade s príslušnými normami. V každej triede sú pri
umývadlách na stene pripevnené nádržky na mydlo a na hygienické utireky na ruky. Vstupná
chodba na toalety pre deti je vybavená veľkým zásobníkom na toaletný papier určený
všetkým žiakom školy. V každej triede sú stoly zakryté obrusmi. Osvetlenie tried je plne
funkčné, triedy a chodby majú maľovky spĺňajúce hyginické normy.
12) Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
Škola zabezpečuje vhodnú štruktúru pracovného režimu a odpočinku žiakov
a učiteľov, dodržiavame hygienu učenia, zdravého prostredia učební a ostatných priestorov
školy podľa platných noriem. Tieto sú pravidelne kontrolované pracovníkmi Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva.
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V priestoroch školy je zakázané fajčenie, pitie alkoholických nápojov a používanie
iných škodlivín.
Únikové východy sú označené a kontrolované bezpečnostnými a požiarnymi
technikmi.
Zriaďovateľ školy vykonáva pravidelné školenia zamestnancov školy, kontroly a revízie na
technických zariadeniach tak, aby bola dodržaná BOZP zamestnancov. Každý zamestnanec je
povinný upozorňovať, ale aj dodržiavať pravidlá BOZP.
BOZP týkajúca sa žiakov je zabezpečovaná poučovaním zo strany triednych učiteľov
o dodržiavaní platného školského poriadku. Žiaci sú poučovaní na začiatku školského roka,
o čom je zápis v triednej knihe každej triedy. Žiaci sa poučujú na začiatku vyučovania takých
predmetov, ktoré si dodržiavanie BOZP vyžadujú, povinnosť plní vyučujúci daného
predmetu. Samostatné poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia vždy predchádza školským
výletom a exkurziám.
K dispozícii je lekárnička v zborovni školy i kontakty na privolanie pomoci.
13)

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a žiakov

Kontrola vyučovacieho procesu = preverovanie (skúšanie) + hodnotenie, ktorého súčasťou
môže byť klasifikácia.
Kontrola vyučovacieho procesu spĺňa tieto funkcie:
Kontrolnú: určenie miery vedomostí, zručností a návykov žiakov, rozpoznanie ich schopností
Prognostickú: určenie perspektívy žiakov, čím sa môžu stať a za akých predpokladov
Motivačnú: udržiavanie a zvyšovanie študijnej aktivity žiakov
Výchovnú: formovanie pozitívnych vlastností a postojov, odstraňovanie negatívnych
vlastností
Informačnú: dokumentácia výsledkov a ich oznámenie rodičom
Rozvíjajúcu: rozvoj schopnosti sebahodnotenia žiakov
Spätnoväzbovú: získavanie informácií o úspešnosti vyuč. procesu žiakmi i učiteľom
Hlavným cieľom hodnotenia je naučiť žiaka hodnotiť samého seba, aby vedel posudzovať
vlastné sily a schopnosti. Hodnotí sa osvojenie základných poznatkov, zručností a postojov
stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. Pri ústnom hodnotení je naším
cieľom pozitívna motivácia, naladenie, povzbudenie k lepším výkonom. Snažíme sa
odbúravať stres . Využívame: sebahodnotenie, hodnotenie spolužiakmi, pochvalu, uznanie,
prezentáciu prác, diagnostický rozhovor, debatu, reflexiu, odmenu, pozornosť, podanie ruky.
Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ poskytne
citlivú, veku primeranú, analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho
činnosti. Žiak kladie otázky, alebo zdôvodňuje svoj prístup. Hodiny rozvíjajúce čitateľskú
gramotnosť budú hodnotiť nie iba čítanie, ale predovšetkým prácu s textom, hľadanie
informácií v konkrétnych ukážkach či vyvodzovanie vlastných súdov. Vlastná tvorba, resp.
transformácia bude hodnotená podľa dispozícií a schopností žiakov (žiaci so zdravotným
znevýhodnením), podľa ich inovatívneho prístupu a osobnostného vkladu.

ZŠ Skároš

inovovaný Školský vzdelávací program

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a
jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky,
kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej
práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.
Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.
Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa uskutočňuje podľa: Metodického pokynu č.22/2011.
Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získava učiteľ
najmä týmito metódami, formami a prostriedkami:
a) sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka,
a) sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie,
b) rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové), uplatňuje aj
metódy menej riadené (referáty, denníky, sebahodnotiace listy, dotazníky,
pozorovania, portfóliá) - súbor prác žiaka, ktoré vypovedajú o jeho výkone,
c) analýzou výsledkov rôznych činností žiaka,
d) konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s
odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
e) rozhovormi so žiakom a so zákonným zástupcom žiaka.
Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky najmenej dvakrát
v polročnom hodnotiacom období.
Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú:
a) známky alebo slovné hodnotenie za ústne odpovede,
f) známky alebo slovné hodnotenie za písomné práce, grafické práce, praktické práce,
pohybové činnosti,
g) posúdenie prejavov žiaka
O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne riaditeľ školy
po prerokovaní v pedagogickej rade.
Základné informácie o výsledkoch vzdelávania každého žiaka si priebežne počas
školského roku môžu rodičia vyhľadať v žiackej knižke, alebo sa informovať u vyučujúceho.
Pri hodnotení žiakov uplatňujeme pedagogický takt, pri ktorom je v rovnováhe
výchovná a kontrolná funkcia.
Sústredíme sa na slovné hodnotenie, ktoré je jemné a láskavé. Dbáme na to, aby sme
nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných.
Hodnotením usmerňujeme žiakov k lepším a vyšším výkonom. Odlišujeme hodnotenie
spôsobilostí od hodnotenia správania.
Hodnotíme:
 ústne odpovede
 písomné práce
 projekty a prezentácie k učebným témam
Zásady hodnotenia:
 Hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá má
informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu.
 Žiak sa v procese výchovy a vzdelávania hodnotí priebežne a celkovo a má právo
dozvedieť sa spôsob a výsledok hodnotenia: priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri
hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách a má hlavne
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motivačný charakter; učiteľ zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada
na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť celkové hodnotenie žiaka
v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa uskutočňuje na konci prvého polroka
a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho
vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom predmete
V našej škole sa hodnotenie žiaka vykonáva v 1.-4. ročníku kombináciou klasifikácie a
slovného hodnotenia.
Na konci školského roka škola vydá žiakovi vysvedčenie, v ktorom sa uvádzajú výsledky
hodnotenia za prvý polrok a za druhý polrok školského roka.

Hodnotenie v 1-4. ročníku:
 Hodnotenie žiaka vykonávame kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia.


Žiaci sú
hodnotení slovne v prvom ročníku. V ostatných ročníkoch hodnotíme
kombináciou slovného hodnotenia, klasifikáciou. Spôsob hodnotenia je dohodnutý na
začiatku školského roka na pedagogickej porade.
 Klasifikáciou hodnotíme týmito stupňami:

(1)

1 – výborný

(2)

2 – chválitebný

(3)

3 – dobrý

(4)

4 – dostatočný

(5)

5 – nedostatočný

▪

Náboženskú a etickú výchovu hodnotíme slovom absolvoval/absolvovala.



Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:
veľmi dobré
uspokojivé
menej uspokojivé
neuspokojivé
Celkové hodnotenie žiaka prvého ročníka základnej školy sa na vysvedčení vyjadruje:
prospel (a)
neprospel (a)
Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel.








Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom povinnom
vyučovacom predmete; ak pri slovnom hodnotení ani v jednom povinnom vyučovacom
predmete nebol hodnotený ako „dosiahol neuspokojivé výsledky“.
Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej
skúške stupeň nedostatočný; ak pri slovnom hodnotení z niektorého povinného
vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške bol hodnotený ako „dosiahol neuspokojivé
výsledky“.
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Žiakovi, ktorý je v niektorom vyučovacom predmete neklasifikovaný (nehodnotený), sa
na vysvedčení a v katalógovom liste uvádza namiesto klasifikačného stupňa alebo
slovného hodnotenia slovo:
absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu
alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych
dôvodov nepracoval
neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované
intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene
nezúčastňoval
neabsolvoval, ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje
vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa; celkové hodnotenie takého žiaka je
neprospel

NÁSTROJE HODNOTENIA
počas školského roka žiak vypracuje
a) polročné písomné práce





termín práce je vždy určený týždeň vopred, aby sa žiaci mohli pripraviť
súhrnné skúšanie, skúšať sa bude učivo jednotlivých polrokov
časová dotácia na písomnú prácu je 45 minút
hodnotenie písomnej práce – klasifikácia známkou 1-5

Stupnica: 100%-90%
1
89%-75%
2
74%-50%
3
49%-30%
4
29%-0%
5
oprava písomnej práce sa uskutoční na nasledujúcej hodine
b) priebežné didaktické testy


termín testu nie je určený vopred



priebežné skúšanie, odhalenie nedostatkov, chýb a ťažkostí v procese učenia,
vyučujúci ich zaraďuje do vyučovacieho procesu podľa potreby, ide o kontrolné
hodnotenie



hodnotenie – známkou, stupnica ako pri školskej písomnej práci/ nehodnotí sa
známkou



časová dotácia na test je 5-25 minút

c) Krátke písomné práce – diktát, päťminútovky z určitých javov v danom tematickom
celku.


termín testu nie je určený vopred
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priebežné skúšanie, odhalenie nedostatkov, chýb a ťažkostí v procese učenia,
vyučujúci ich zaraďuje do vyučovacieho procesu podľa potreby, ide o kontrolné
hodnotenie



časová dotácia na test je max 15 minút



hodnotí sa osvojenie si učiva jednej alebo niekoľkých vyučovacích hodín známkou/
nehodnotí sa známkou



forma priebežného skúšania - individuálne- skupinové

- frontálne

Hodnotenie diktátov:
Počet chýb
0-1 chyba
2-4 chyby
5-8 chýb
9-12 chýb
13 a viac chýb

známka
1
2
3
4
5

d) Žiacky projekt- za vopred určené pravidlá : zrozumiteľnosť zadania úloh, správnosť
riešenia úloh, originalita , grafická úprava, prezentáciazíska žiak body, ktoré sa
následne prepočítajú na známku podľa danej stupnice
e) Žiacky poster
- formatívne (slovné) hodnotenie výsledku práce dvojice
spolužiakmi a učiteľom
- hodnotí sa: obsah, správnosť matematických operácii ,
grafická úprava
f) Výkres,
výstava prác v triede, alebo na výstavnom paneli na chodbe školy je
hodnotením v širšom meradle – hodnotia diváci – žiaci nielen z triedy, ale starší aj mladší
spolužiaci.
g) Ústna odpoveď pri tabuli - každý žiak min 1 krát za polrok odpovedá pri tabuli pred
kolektívom
- za odpoveď získa známku
h) Ústne frontálne skúšanie v priebehu hodiny - na konci hodiny môže učiteľ ohodnotiť
žiaka, alebo aj viac žiakov
i) Motivačné hodnotenie : za netradičné riešenie úloh, za riešenie nepovinných úloh , za
zapojenie sa do súťaží, ale aj za nedôsledný prístup žiaka k plneniu si povinnosti
(nevypracovaná domáca úloha , nenosenie si potrebných pomôcok)

14)




Systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

Hodnotiť zamestnancov budeme podľa:
 kvality práce na vyučovaní
 pracovnej činnosti mimo vyučovania
 mimoriadnych a výnimočných úloh
pozorovania (hospitácia)
rozhovoru
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výsledkov žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže a pod)
sledovania pokroku žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa
prezentácie školy na verejnosti – publikačná činnosť
hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania,
tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.
 hodnotenia učiteľov rodičmi a žiakmi
Akceptovať osobnosť učiteľa , jeho tvorivosť, slobodu vo výbere efektívnych metód
a inovatívnych foriem práce, ale vyžadovať osobnú zodpovednosť za kvalitu výchovno vzdelávacieho procesu, plnenie učebných osnov a štandardov.
Hodnotenie zamestnancov je činnosť, obsahom ktorej je posúdenie výsledkov a kvalít
činnosti zamestnanca. V súlade s § 52 zákona č.317/2009 Z. z. sa hodnotia:
a) výsledky,
b) kvalita,
c) náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti,
d) miera osvojenia si a využívania profesijných kompetencií pedagogických
zamestnancov.
Jedenkrát ročne, najneskôr do konca školského roka hodnotí: a) priamy nadriadený
podriadeného. Hodnotenie je podkladom pre a) vypracovanie plánu kontinuálneho
vzdelávania, b) odmeňovanie.





O hodnotení sa vyhotovuje písomný záznam. Súčasťou hodnotenia je hodnotiaci pohovor,
ktorý vykoná riaditeľ školy s učiteľom.
15)

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a ostatných zamestnancov

Podľa § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce) v znení neskorších predpisov
sa zamestnávateľ stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie.
Zodpovednosť vedúceho pedagogického zamestnanca - riaditeľa za ďalšie vzdelávanie
pedagogických zamestnancov vyplýva aj z § 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je
v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (školský zákon).
Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických
a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s
cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon
pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na
modernú. Súčasťou práce vedúceho pedagogického zamestnanca je schopnosť inovovať obsah a
metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho procesu, byť pripravený reagovať na
potreby trhu práce a zmeny vo svojej vzdelávacej politike.
Učitelia našej školy sú kvalifikovaní okrem jednej pedagogickej zamestnankyne a v minulom
období absolvovali rôzne druhy vzdelávaní. Potreba individuálneho a tým pádom aj
kolektívneho odborného rastu sa javí ako dominantná úloha školy, pričom je deklarovaná
snaha rešpektovať individuálne potreby a možnosti konkrétneho zamestnanca. Škola má
vypracovaný plán kontinuálneho vzdelávania, kde sú aktualizované údaje každý školský rok.

16)
Podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami (ŠVVP)
ZŠ Skároš
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Naša škola je jednou z mnohých, kde sa vzdelávajú aj žiaci so špeciálnymi potrebami,
t.j. žiaci:
a) so zdravotným znevýhodnením
b) zo sociálne znevýhodneného prostredia
Škola im vytvára vhodné prostredie na vzdelávanie, zabezpečuje odbornú
a profesionálnu pomoc.

a) Žiaci so zdravotným znevýhodnením
Naša škola je otvorená pre každé dieťa, ktoré tu chce byť vzdelávané. Keďže sa tu
vzdelávajú aj deti so zdravotným znevýhodnením, škola im vytvorila podmienky pre ich
napredovanie. Pomoc žiakom so ŠVVP je plánovaná špeciálnym pedagógom.
Špeciálno-pedagogický servis prebieha priamo v triede na hodine – žiak so zdravotným
znevýhodnením je začlenený v bežnej triede. Vo vzdelávaní uplatňujeme alternatívne metódy
a formy práce.
Škvp vníma zabezpečenie výučby pre žiakov so zdravotným znevýhodnením komplexne.
Patrí sem:
 spolupráca s rodičmi
 spolupráca školy s CŠPP
 spolupráca ZŠ aj s inými školami, ktoré vzdelávajú žiakov so zdravotným
znevýhodnením.
Materiálne zabezpečenie pre vzdelávanie žiakov so ŠVVP
Práca so žiakmi s ŠVVP je vykonávaná rôznymi pomôckami ( písmená, tabuľky vybraných
slov, matematické tabuľky, počítadlá a pod). Používa sa tiež didaktická technika, počítačové
programy na CD nosičoch
Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti učiteľov našej školy sme schopní zvýšiť efektivitu práce
a možnosť individuálneho prístupu ku žiakom. Škola im vytvára vhodné prostredie na
vzdelávanie, zabezpečuje odbornú a profesionálnu pomoc.
Hodnotenie žiaka so zdravotným znevýhodnením
Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania podľa školského zákona vykonáva podľa
úrovne dosiahnutých výsledkov
• kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia v 1.až 4. ročníku
Učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektuje práva
dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi.
Predmetom hodnotenia vo výchovnovzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky žiaka,
ktoré dosiahol vo vyučovacích predmetoch v súlade s požiadavkami vymedzenými v
učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast,
rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského
poriadku. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti
žiaka (čl. 1 ods. 8 Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy).
ZŠ Skároš
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Žiaci, ktorí postupujú podľa variantu A sú hodnotení podľa Metodického pokynu MŠVVaŠ
SR č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym
postihnutím- primárne vzdelávanie.
b) Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia
Do tejto skupiny patria žiaci, ktorí pochádzajú zo sociálne alebo kultúrne
nepodnetného prostredia. Deti z takých rodín sú často ohrozené sociálno-patologickými
javmi. Preto je nevyhnutné týmto žiakom venovať špecifickú starostlivosť v rozsahu, ktorý je
potrebný.
Pre úspešné vzdelávanie týchto žiakov je najdôležitejším činiteľom predovšetkým učiteľ,
ktorý svojich žiakov a ich rodinné prostredie dobre pozná, volí vhodné prístupy a vytvára v
triede i v škole priaznivú spoločenskú klímu.
Pre úspešné vzdelávanie žiakov so sociálnym znevýhodnením chceme zabezpečiť tieto
podmienky:
• kvalitnú individuálnu alebo skupinovú starostlivosť
• individuálny a citlivý prístup, zohľadňovanie tempa žiaka, motivačné rozprávanie,
motivačné hodnotenie výsledkov, povzbudenie a pochvala, prežívanie úspechu...
• starostlivosť triednych učiteľov a pedagógov , sledovanie ich vývoja, pozorovanie vývoja
ich sociálnej situácie
• snaha zapojiť žiakov do triednych, školských a mimoškolských aktivít, aktívne zapájať
žiakov do všetkých športových aktivít
• nižší počet žiakov v triede
• úpravu prostredia a poskytnutie kvalitných učebných pomôcok
• prácu so špecifickými učebnicami a materiálmi
• spoluprácu so zriaďovateľom
• spoločenský rozvoj žiakov organizovaním kultúrnych akcií (kino, divadlo, koncerty,
výstavy, výlety, exkurzie).
Sú to žiaci, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi. Pomocou pre týchto žiakov je
zabezpečenie školských pomôcok 2x ročne. Tu škola spolupracuje aj s Obecným úradom
v Skároši.
Prostredie školy , celková klíma vytvára príjemné edukačné prostredie rešpektujúce
špecifiká žiakov i s ohľadom na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

PRÍLOHY
1. Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike, ISCED 1
- primárne vzdelávanie
2.

Učebné osnovy ZŠ

3. Správa k úprave učebných osnov, učiva

ZŠ Skároš
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Správa k úprave učebných osnov v školskom roku 2021/2022
Správa je prílohou k ŠkVP. Je podkladom vzdelávania v školskom roku2021/2022 v triedach,
kde obsah učiva nebol prebratý v plnom rozsahu a je potrebné obsah učiva prenášať do
vyššieho ročníka. Dôvodom neprebratia celého rozsahu učiva je pandemická situácia COVID
19, ktorá zapríčinila, že najmä žiaci z maginalizovaného prostredia nedokázali prebrať celý
obsah učiva. Jedná sa najmä o žiakov druhého ročníka, ktorí už v prvom ročníku kvôli
pandemickej situácii nezvládli učivo a rodičia neboli schopní, ani nápomocní k tomu, aby sme
žiakov dokázali posúvať ďalej a tak dochádzalo k stagnácii napredovania učiva. Preto bolo
potrebné, v druhom ročníku sa vrátiť k učivu prvého ročníka, ktoré sa dobiehalo až do
februára, nakoľko aj v predchádzajúcom školskom roku situácia s vývojom pandemickej
situácie nebola priaznivá a mnohí rodičia aj v strachu o svoje dieťa nedávali žiakov do školy
a opäť dochádzalo k sklzu v učive.
Na základe vývoja tejto situácie sa z obsahu druhého ročníka do tretieho ročníka presúva
tento obsahový štandard :
Slovenský jazyk a literatúra :
Jazyková a slohová zložka - Obsahový štandard : mäkké a tvrdé spoluhlásky, rozdeľovanie
slov na konci riadka, jednoduchá veta, interpunkčné znamienka na konci vety, pohľadnica,
adresa bydliska,
Čítanie a literatúra – Obsahový štandard : strofa, rým, verš, ilustrátor, ilustrácia, zdrobnenina
Matematika
Geometria – Obsahový štandard : priamka, úsečka, jednotky dĺžky cm, mm, pomenovanie
mnohouholníkov, strana a vrchol rovinného geometrického útvaru
Aplikačné úlohy - Obsahový štandard : zber údajov a zaznamenávanie rôznymi údajmi,
tabuľka, riadok, stĺpec, jednotky času -hodina, minúta, časové údaje : pol hodina, trištvrte
hodiny, štvrť hodiny
Vypracovala : Kyščíková
V Skároši : 6.7. 2021

ZŠ Skároš

